
   
       

Більше ніж просто
      імплантат на рівні 

кісткових тканин.

   
Гарантія естетичного
                              результату. 
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ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ ІМПЛАНТАТІВ
STRAUMANN® BONE LEVEL:

 

Оптимальне збереження альвеолярного
гребеня завдяки технології Bone Control Design™ 

 
  P 4

Досягнення ефективних естетичних результатів
завдяки моделюванню на кістковому рівні 

 
 P 6

Просте використання із з'єднанням CrossFit® 
 P 8

* http://www.straumann.com/en/home/science/straumann-publications.html

Оптимальне збереження твердих і м'яких тканин навколо імплантату — основа довго-
тривалих результатів лікування. Яким чином ви оптимізуєте біологічні та механічні 
фактори, щоб підвищити успіх довготривалого лікування?

Вимоги до встановлення зубних імплантатів в естетично важливій зоні є значно суворі-
шими через вищі очікування пацієнтів і непрості анатомічні ситуації. Як вам вдається 
ефективно досягнути в результаті естетичного вигляду?

Чітко відцентроване і точне з'єднання імплантату з абатментом має вирішальне значен-
ня для довготривалої механічної стійкості без подальших клінічних ускладнень. Як ви 
забезпечуєте захист від обертання і довготривалу стійкість для успішної реставрації?
Серія імплантатів Straumann® Bone Level, до якої входять імплантати на рівні кісткових 
тканин і конічні імплантати на рівні кісткових тканин, – це результат бездоганного 
поєднання досвіду компанії Straumann та Міжнародної команди імплантологів (ITI).

Цю серію імплантатів було розроблено на основі технології Bone Control Design™, яка 
ввібрала в себе перевірений часом досвід компанії Straumann. Після запровадження у 
2007 році серія імплантатів Straumann® Bone Level стала однією з найбільш досліджува-
них систем зубних імплантатів, про що свідчить вичерпний перелік публікацій щодо її 
доклінічних та клінічних досліджень. *
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Більше ніж основні біологічні принципи.
        Оптимальне збереження альвеолярного гребеня.

Гарантований захист твердих і м'яких тканин навколо імплантату 
має вирішальне значення для досягнення естетичного вигляду. Пе-
ревірений дизайн серії імплантатів Straumann® Bone Level заснова-
но на технології Bone Control Design™, що була розроблена для збе-
реження альвеолярного гребеня і здорових ясен з урахуванням 
основних біологічних принципів.1,2,3
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ТЕХНОЛОГІЯ BONE CONTROL DESIGN™

1. Дотримання біологічної
відстані

 

2. Біомеханічний дизайн
імплантату

 

3. Оптимальне розташування гладкої
та шорсткої поверхонь

 

4. Контроль
мікрощілин

 

5. Остеокондуктивність
поверхні імплантату

 

Bone Control Design™ містить перевірені особливості дизайну імплантатів Straumann®, 
які систематично застосовуються в системі зубних імплантатів Straumann®. Її розро-
блено на 5 основних факторах збереження кістки, що, таким чином, забезпечує надій-
ну основу для естетичних результатів і довготривалого успіху. 

1. Дотримання біологічної відстані
З’єднання імплантату Straumann® Bone Level і 
його абатмента розташовано на рівні альвеоляр-
ного гребеня і горизонтально зміщено, щоб 
підтримувати його.

2. Біомеханічний дизайн імплантату
Імплантати Straumann® Bone Level мають конічне 
з'єднання імплантат- абатмент, розроблене для 
рівномірного розподілу навантаження на кістку. 
Дизайн і різьба імплантатів Straumann® Bone 
Level також забезпечують високу первинну 
стійкість, підтримку альвеолярного гребеня та 
захищають від мікрорухливості.

3. Оптимальне розташування гладкої та шорсткої поверхонь
Шорстка поверхня, що прилягає до кістки, забезпечує підтрим-
ку альвеолярного гребеня. Таким чином, з’єднання шорсткої та 
гладкої поверхонь імплантату Straumann® Bone Level розташо-
вано у верхній частині плеча імплантату.

4. Контроль мікрощілин
Конічне з'єднання Straumann® CrossFit® добре прилягає, тож 
мікрощілини стають надзвичайно маленькими. Завдяки цьому 
можна уникнути бактеріального забруднення та зберегти 
кістку.

5. Остеокондуктивність поверхні імплантату
Імплантати Straumann® Bone Level мають поверхню Straumann® 
SLActive®, розроблену, щоб підвищити біологічну реакцію та 
досягнути неабиякого успіху й прогнозів під час лікування. 
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Більше ніж дизайн на рівні кістки.
        Ефективне досягнення естетичних результатів.

CONSISTENT EMERGENCE PROFILES™ ДЛЯ ГОТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ

 Оптимізація і спрощення процесу підготовки м'яких тканин.
 Спрощене виготовлення тимчасових і постійних протезів.
 Відчуття комфорту в пацієнтів завдяки зменшенню пошкодження м'яких тканин

упродовж усього процесу.

Технологія Consistent Emergence Pro�les™: послідовне зіставлення контурів
по всій робочій поверхні.

Формувач ясен Тимчасовий протез Постійний протез

Встановлення зубного імплантату в естетично важ-
ливій зоні є справжнім викликом для лікарів. Імплан-
тати Straumann® Bone Level здатні відновити функці-
онування зуба та його естетичний вигляд, а також 
задовольнити високі очікування пацієнтів.

Профіль виступання протезних конструкцій компанії Straumann сприяють відновленню 
естетичного вигляду. Конструкції для підготовки м'яких тканин повторюють контури 
абатментів, що дозволяє легко досягнути високих естетичних результатів.
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ІНДИВІДУАЛЬНА ФОРМА ТА ПРОФІЛЬ ВИСТУПАННЯ

* Application and material availability might di�er from country to country. For speci�c details about the availability of certain abutment/material combina -
tions, please contact your local Straumann subsidiary/distributor.

Повноконтурні дизайни або каркаси
НОВИНКИ для мостових і балкових протезів

3M™ ESPE™ 
Lava™ Plus 

Zirconia
zerion® IPS e.max® CAD coron® ticon® polycon® ae

Абатмент
CARES®,
Діоксид
цирконію

 

■ ■ ■ – – ■

Абатмент
CARES®,
титан

 
■ ■ ■ ■ ■ ■

Variobase®
Абатмент (тільки
для одного зуба)

– ■ ■ ■ – ■

Variobase® для
мостових і балкових
протезів (тільки для 
декількох зубів)

■ ■ – ■ ■ ■

Variobase® 
Застосовується і  для  
мостових, і  для
балкових протезів
(тільки для
декількох зубів)

■ ■ – ■ ■ ■

New

New

Дизайн кожного абатмента Straumann® CARES® має індивідуальні профіль виступання й 
анатомічну форму, щоб досягти високих естетичних результатів. На вибір доступні різні 
абатменти Straumann® CARES® X-Stream™, якість яких відрізняється відповідно до 
естетичного вигляду й ефективності.
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Більше, ніж з’єднання CrossFit®.
              Спрощене маніпулювання.

 

З’ЄДНАННЯ STRAUMANN® CROSSFIT®

 Співвіднесення абатмента з 4 жолобками на з’єднанні для керованого встановлення
та простого інтуїтивного маніпулювання. 

 Ортогональне припасування імплантат-абатмент для оптимального захисту від ротації. 
 Конічне з’єднання (15°) мінімізує мікрощілини для неймовірно довготривалої

механічної стабільності. Це пропонує широкий вибір для бажаних результатів
протезування. 

Конічне з’єднання
(15°)

4 жолобки

Серія імплантатів Straumann® Bone Level представляє внутрішнє 
з’єднання CrossFit® . Його унікальність полягає у поєднанні чоти-
ригранника і конуса, що забезпечує зрозуміле маніпулювання  і 
надає довготривалу стабільність та ортопедичну гнучкість. Зєд-
нання CrossFit® пропонує основу для найкращого з можливих ре-
зультатів протезування у рамках імплантаційної терапії 
Straumann® Bone Level.

Чітко відцентроване з’єднання імплантат-абатмент Straumann® CrossFit® сприяє 
простому і керованому встановленню абатмента і забезпечує найкращий захист від 
ротації.
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СЕРІЯ ІМПЛАНТАТІВ, РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ БЕЗДОГАННОЇ ГАРМОНІЇ

РИСИ

1.  Конічна голівка гвинта

2.  Радіальні контактні поверхні 

3.  Щільний 15° конічний
інтерфейс з’єднання
імплантат-абатмент 

 
 

4.  Натяжний гвинт

5.  Глибоке зчленування
імплантат-абатмент

 

ПЕРЕВАГИ

1.  Відсутня пікова напруга,
ефект самосинхронізації

2.  Точні вказівки
щодо встановлення  

3.  Запечатане з’єднання 

4.  Запобігання послабленню
гвинта чи поломці 

5. Висока стабільність

Точно знаючи виміри та похибки своїх імплантатів, Straumann пропонує вам бездоганну 
гармонію дизайну між імплантатами Straumann та відповідними протезувальними 
компонентами. Високоточне виробництво та надзвичайно сувора процедура контролю 
гарантують незмінну якість усіх оригінальних компонентів Straumann. 
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Більше, ніж клінічний успіх.
                         Доведена ефективність серії

імплантатів у щоденній практиці.

ГНУЧКА УСТАНОВКА ІМПЛАНТАТУ

 Бездоганне і передбачуване збереження кістки при
установці на рівній висоті.1

 Передбачувана інтеграція м’яких тканин, що імітують
природні зуби з подібною біологічною шириною,
байдуже, який хірургічний підхід застосовується.2

Виміри біологічної ширини (БШ) в різних групах. 
У імплантатів, встановлених на 1 мм нижче за
альвеолярний гребінь, біологічна ширина є
суттєво більшою ніж у тих, що встановлена
на 1 мм вище за нього.2

Зміна середнього значення в рівні кісткового гребеня
становила 0,68 мм і 0,58 мм за 3 роки в закритій і
трансмукозальній групах відповідно.3

 
 

 На 1 мм вище  

  На 1 мм нижче 

  На рівні гребеня

0

1

2

3

4

Зн
ач

ен
ня

 Б
Ш

 (м
м

)

закрита імплантація  трансмукозальна імплантація

Терапія

Закрита Відкрита

– 

– 

– 

– 

– 

базовий
рівень

через
6 місяців

через
12 місяців

через
24 місяці

через
36 місяців

Мета імплантаційної терапії — досягнути успішного 
результату лікування як з естетичної, так і з функціо-
нальної точки зору — і з високим ступенем прогнозо-
ваності. Доведено, що серія імплантатів Straumann® 
Bone Level забезпечує прогнозовані результати ліку-
вання з високим рівнем упевненості навіть за най-
складніших обставин.

Серія імплантатів Straumann® Bone Level сприяє гнучкому 
встановленню імплантату вздовж корональної/апікальної осі 
з гарантованим збереженням кістки та м’яких тканин під час 
хірургічних процедур, що відбуваються як в один, так і в два 
етапи.

Успіх серії імплантатів Straumann® Bone Level було підтвер-
джено дослідженнями, під час яких імплантати встановлюва-
лися на різну висоту в рамках і закритої, і трансмукозальної 
імплантації:

Трьохрічний аналіз узагальнених контрольова-
них клінічних випробувань, що проводилися в 
різних центрах, продемонстрував прогнозова-
ність серії імплантатів Straumann® Bone Level як 
для одно етапної ,так і для двоетапної хірургічної 
процедури  у  нижній та верхній щелепах зі 
стабільним рівнем кісткових тканин. 



9

СЕРІЯ ІМПЛАНТАТІВ З ПРОГНОЗОВАНИМ РЕЗУЛЬТАТОМ НАВІТЬ У СКЛАДНИХ ВИПАДКАХ

 Ключові факти про перспективні неінтервенційні дослідження,
що проводилися на базі різних центрів після одного року:4

Кількість
імплантатів

на рівні кістки

Кількість
практик

 Кількість країн

Кількість
імплантатів

на рівні кістки

Кількість
практик

Кількість країн

908 102 6

Рівень виживання імплантатів

Рівень виживання імплантатів

98.5 %

 Результат неінтервенційних досліджень 10-ти років практики: 2060 пацієнтів та 4500
 імплантатів Straumann®, включно з 600 імплантатами Straumann® Bone Level протягом 3 років.5

 

600 1 1

99  %

 0. 40 mm
(± 0.53 mm)

0. 44 мм
(± 0.24 мм)

  

6 років

Успішність серії імплантатів Straumann® доведено в умовах повсякденних стоматологічних 
практик. Хоч ні хірургічні, ні ортопедичні протоколи конкретно не визначалися, рівень успішного 
приживляння імплантатів був таким самим, як під час контрольованих клінічних випробувань 
імплантатів, що підтверджує клінічну придатність до застосування у повсякденній практиці серії 
імплантатів Straumann® Bone Level.4

Час пост-екстракційного встановлення імплантату в естетично важли-
вих зонах вважається важливим фактором успіху, який впливає на 
естетичні результати лікування 6,7,8. Серія імплантатів Straumann® Bone 
Level продемонструвала мінімальні втрати альвеолярного гребеня і 
довготривалу стабільність естетичних результатів у процедурах, 
спрямованих на заміну одного зуба у верхній щелепі з використанням 
концепції раннього встановлення імплантатів з одночасною аугмента-
цією контуру ясневого краю. 9 Середнє значення 0.44 мм (± 0.24) є 

низьким для рарефікації кістки, яку 
6 років підтримували імпланта-
ти з принципом перемикання 
платформ9
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Більше, ніж вражаюче портфоліо.
        Вирішення усіх ваших потреб.

РІЗНОМАНІТНІ ДИЗАЙНИ ІМПЛАНТАТІВ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ГНУЧКОСТІ ЛІКУВАННЯ.

-

1. Bone Control Design®

3. Cross�t® з’єднання

Саморізна конструкція
апікально-циліндричних

імплантатів 

 

Насолоджуйтеся гнучкістю лікування для 
ваших пацієнтів. Обирайте з величезного 
списку необхідний спосіб лікування, що 
отримати високий результат як у випадку 
протезування одного зуба, так і цілої 
щелепи.

Серія імплантатів Straumann® Bone Level пропонує два різних дизайни для своїх виробів, що 
враховують принципи біології. Це допомагає запровадити індивідуальні варіанти лікування, 
що враховували б клінічну ситуацію та зважали б на фундаментальні принципи імплантології.

Імплантати Straumann® Bone Level: гнучкість коронально-апікального встановлення.
Імплантати  Straumann® Bone Level мають циліндричний (паралельний) зовнішній контур. 
Циліндрична в апікальній зоні коронка стає злегка конічною у корональній зоні імплантату, 
що тяжіє до помірковано конічного. Особливістю імплантату є крок різьби у 0.8 мм у напрям-
ку верхівки заради кращого зчіплювання з кісткою. Це сприяє гнучкому встановленню верти-
кального імплантату і робить його привабливим з естетичної точки зору. Воно допомагає 
лікарю краще зберегти навколопротезну частину кістки у купольній зоні — важлива переду-
мова, якщо на меті стоїть збереження естетичної складової.
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Саморізний дизайн з самонарізними
властивостями для непідготованих місць.

 

Апікально конічний дизайн з круглою верхівкою
і різьбою на всю глибину, що сягає апекса.

 

2. Дизайн на
    кістковому рівні

New

Імплантати Straumann® Bone Level Tapered пропонують бездоганну первин-
ну стабільність у кісткових тканинах низької щільності та свіжих екстракцій-
них лунках. Конічна форма адекватно стискає недостатньо підготовану 
остеотомію. Вона також дозволяє вам ефективно давати раду недолікам 
анатомії вашого пацієнта, а саме недопрорізаним зубам, верхівкам зубів, 
що сходяться, увігнутим щелепам чи вузьким атрофованим гребеням.
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ПРОТЕЗУВАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ СЕРІЇ ІМПЛАНТАІВ STRAUMANN® BONE LEVEL:
ЗАВЖДИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

 

Заміна одного або кількох зубів Лікування адентії

Із фіксацією гвинтом Із фіксацією цементом Фіксований Знімний

П
ре

м
іу

м

Золотий
абатмент 

Абатмент
з оксиду

цирконію
CARES®

 

Абатмент
із фіксацією

гвинтом*

 

Золотий
абатмент 

Абатмент
з оксиду

цирконію
CARES®

Вдосконалена дуга
зубного протезу

з фіксацією CARES®

 Золотий
абатмент 

Абатмент
із фіксацією

гвинтом*

 

Відшліфована
дуга зубного

протезу CARES®

  Золотий
абатмент

для дуг
зубних протезів

 

Абатмент
із фіксацією

гвинтом*

 

Вд
ос

ко
на

ле
ни

й

Міст із фіксацією гвинтом 

Абатмент
з титанового сплаву

TAN CARES®

 

Анатомічний
абатмент,

який
встановлюють
під кутом 15 °

Титановий
абатмент
CARES®

Основна дуга зубного протезу
з фіксацією CARES®

Міст із фіксацією
гвинтом CARES®

 

Дуга зубного
протезу CARES®

 Титановий
абатмент

для дуг
зубних

протезів

Ст
ан

да
рт

Абатмент
Variobase™ Абатмент

із фіксацією цементом
LOCATOR® 

Умовні позначення
Преміум
Рішення для випадків, що вимагають вищого рівня персоналізації,
використання цирконію для забезпечення високої естетичності або платинових сплавів.

Вдосконалений
Технічно вдосконалене рішення для випадків,
що вимагають вищого рівня персоналізації.

Стандарт
Економне рішення з використанням стандартних конструкцій
та технік для простих випадків.

 

* Основний абатмент, що забезпечує універсальні рішення, починаючи від економних до високоестетичних

Усі дизайни серії імплантатів Straumann® Bone Level містять однакову ортопедичну платформу CrossFit®, яка дає 
повний доступ до протезувального портфоліо. Для одиничних та множинних замін ви можете пропонувати рішен-
ня з гвинтовою або цементною фіксацією. Для адентальних випадків лікування можна пропонувати знімні або 
незнімні варіанти. Ви можете обирати між бюджетними рішеннями та преміям-класом, байдуже, схиляєтеся ви до 
традиційних чи цифрових технологій.
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