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Αρχική σταθερότητα

Σπείρωμα 7 χιλ. με προοδευτική 
κωνικότητα που σκοπό έχει να 
βελτιώσει την αρχική σταθερότητα 
μέσω της οστικής συμπύκνωσης.

Καινοτόμος σχεδιασμός

Σύστημα οπών για τη 
διοχέτευση του οστικού 
μοσχεύματος. Οστική ανάπλαση 
ταυτόχρονα με την τοποθέτηση 
του εμφυτεύματος.

Διασφαλισμένη 
Οστεοενσωμάτωση

Κυλινδρικό σχήμα που ευνοεί την 
οστεοενσωμάτωση, καθώς αυξάνει 
την επιφάνεια επαφής μεταξύ 
εμφυτεύματος και οστού.

Μικροσπείρωμα  
στον αυχένα

Για την ομαλή κατανομή 
των τάσεων στο τμήμα 
του φλοιώδους οστού. 
Ελαχιστοποιεί την οστική 
απορρόφηση.

ΝΈΟ ΈΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΈΜΦΎΤΈΎΜΑ ΓΙΑ ΚΛΈΙΣΤΉ  
ΑΝΎΨΩΣΉ ΙΓΜΟΡΈΙΟΎ ΚΑΙ ΤΑΎΤΟΧΡΟΝΉ ΟΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΛΑΣΉ

Υψηλή αισθητική

H μετατόπιση πλατφόρμας 
δίνει τη δυνατότητα για 
υψηλή αισθητική μέσω της 
διαχείρισης των μαλακών 
ιστών. Μειώνει τις τάσεις που 
μεταφέρονται στο οστούν 
μέσω του κολοβώματος και 
αποτρέπει την οστική απώλεια 
που προκαλείται από την υψηλή 
μηχανική καταπόνηση. Σύνδεση 

εσωτερικού 
εξαγώνου

Ασφαλής τοποθέτηση
 
Κυρτό άκρο για την ασφαλή 
επαφή με τη μεμβράνη  
του Schneider. 

DIVA

Ø 3.75 Ø 4.2 Ø 5.0
11.5 mm 11.5 mm 11.5 mm
13.0 mm 13.0 mm 13.0 mm

Διαστάσεις εμφυτεύματος

Μ
ήκ

ος

Όλα τα προσθετικά μέρη της Paltop με σύνδεση εξαγώνου,  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα εμφυτεύματα DIVA.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΓΩΝΟΥ



Εμφύτευμα 
DIVA

Κατσαβιδάκι 
χειρός για την 

εσωτερική 
βαλβίδα του 

εμφυτεύματος

Σύριγγα IV Κάνουλα Συνθετικό 
μόσχευμα
σε μορφή 

πάστας
(β-TCP σε 

υαλουρονικό 
οξύ)

Μία μέθοδος, πολλά πλεονεκτήματα
• Απλουστευμένη και λιγότερο επεμβατική μέθοδος, με διεθνή πατέντα
• Η ανύψωση της μεμβράνης γίνεται μέσω του κηρτού άκρου του εμφυτεύματος, μειώνοντας τις πιθανότητες διάτρησης
• Η μετακίνηση της μεβράνης γίνεται αντιληπτή μέσω του εμφυτεύματος
• Δυνατότητα ανύψωσης ιγμορείου ακόμη και σε περιπτώσεις με το ελάχιστο εναπομείναν οστούν (3 χιλ.)
• Επιτρέπει την ελεγχόμενη ανύψωση του ιγμορείου
• Ταυτόχρονη οστική ανάπλαση με τοποθέτηση μοσχεύματος διαμέσου του εμφυτεύματος
• Λιγότεροι πιθανοί κινδύνοι που συνδέονται με τη διαδικασία, κατάλληλο για ασθενείς με πολύπλοκο ιατρικό ιστορικό
• Τα μετεγχειρητικά συμπτώματα όπως το οίδημα, ο πόνος και η παρουσία αιματώματος είναι εξαιρετικά μειωμένα
• Μικρότεροι χρόνοι ανάρρωσης μετά από την επέμβαση, αλλά και κατά την προσθετική αποκατάσταση

Περιεχόμενα Συσκευασίας


