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 Conceptul SmartFix reprezintă 
o procedură implanto-protetică 
pentru restaurările imediate ale 
pacienților edentați total, folosind 
punți înșurubate sau proteze anco-
rate pe bare înșurubate pentru ma-
xilar sau mandibular. Pentru a ob-
ține o direcție  comună de inserare, 
implantuile sunt plasate angulat la 
15° sau 30°, folosind apoi  în func-
ție de sistemul de implante, bon-
turi Balance Base pentru Ankylos 
sau bonturi MP pentru XiVE.

Pentru restaurările protetice pot 
fi  folosite 2 tipuri de proceduri de 
fabricație: se pot face suprastructuri 
protetice convenționale sau supra-
structuri Atlantis™ISUS fabricate 
CAD-CAM, cu o precizie ridicată. 

Conceptul SmartFix oferă ur-
mătoarele avantaje: 
•  Asigură o fi xare protetică stabilă
•  Evită zonele anatomice critice uti-

lizând implanturi angulate
•  Avantajul este de partea ta… cu  

SmartFix!

Evită zonele anatomice critice sau 
necesitatea augmentărilor osoase. 
Cu ajutorul implantelor plasate în 
poziții angulate pot fi  în mare mă-
sură evitate zonele anatomice cri-
tice și augmentările osoase. 

Stabilitate protetică
Aria ce suportă proteza este extinsă 
distal, prin ancorarea implantelor 
angulate în volumul osos existent. 
Osul local este astfel utilizat optim 
si se îmbunătățește suportul prote-
zelor prin reducerea extensiilor.
 

Ce face Ankylos SmartFix așa 
special?
1.  Capul extrem de mic al extremi-

tății bontului determină o liber-
tate optimă în designul supra-
structurilor în înălțime și diametru.

2.  Manipulare sigură: poziționarea 
bontului este facilitată  de instru-
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BIO-REVOLUMETRIA deschide ușile către o abordare BIO-REVOLUMETRIA deschide ușile către o abordare BIO-REVOLUMETRIA
terapeutică diferită a îmbătrânirii faciale, care nu doar
reface volumele pierdute, dar merge mai departe, către 
așa numita „ A PATRA DIMENSIUNE”, care cuprinde 
atat SPAȚIU cât și TIMP.

Pacientul va observa o restabilire imediată și naturală 
a volumului, și cu timpul, o îmbunătățire a calității pielii 
va fi vizibilă, de asemenea. De fapt, pielea va arăta mai 
tonică, luminoasă și elastică (inducție de neocolagen).

ACȚIUNE TRIPLĂ A TRATAMENTULUI 

ACȚIUNEA VOLUMETRICĂ ARE SCOPUL DE A
REFACE  FIZIOLOGIC VOLUMELE

ACȚIUNEA RE-STRUCTURATIVĂ  PERMITE O
CORECTARE A ȚESUTURILOR

ACȚIUNEA HIDRATANTĂ REINTEGREAZĂ
OSMOLARITATEA NATURALĂ A ȚESUTURILOR

VOLUMETRIC + RE-STRUCTURATIV + HIDRATANT
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mentul de poziționare scurt și fl e-
xibil, care ajută în special când 
spațiul este limitat. 

3.  Poziționare liberă a implantului 
și bontului datorită bonturilor cu 
conexiune conică, fără index, 
ANKYLOS Balance Base.

4.  Plasare subcrestală: Datorită co-
nexiunii sale conice, strânse și 
autosigilante – Tissue Care, im-
plantul Ankylos poate fi  plasat 
subcrestal. Acest lucru evită în 
mare măsură răspunsul infl a-
mator al țesutului periimplantar 
și aduce benefi cii în conceptul 
SmartFix, deoarece umărul distal 
al implantului este întotdeauna 
plasat sub nivelul osos. 

               

5.  Platforma tip Platform-Switching 
pronunțată determină schimba-
rea între implant și bont pe direc-
ția centrală. Aceasta permite un 
acces mai ușor al bonturilor an-
gulate în implant. Stimulii micro-
bieni și mecanici sunt ținuți astfel 
la distanță de țesutul peri-implan-
tar. Întâlnirea cu creasta osoasă 
distală este în mare masură evi-
tată prin bonturile extrem de 
 înguste. 

6.  Utilizarea suprastructurilor fabri-
cate CAD-CAM, perfect adap-
tate, din titan sau crom-cobalt. 
Conexiunea optimă a bonturilor 
angulate Balance Base la structu-
rile ATLANTIS ISUS. 
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