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8 σειρές εμφυτευμάτων σχεδιασμένες να σέβονται  
και να διατηρούν το οστό

• Platform Switching 
•  Κυρτό άκρο για 

ασφάλεια κατά την 
τοποθέτηση.

• Platform Switching 
•  Δυναμικό, 

αυτοκοχλιούμενο άκρο 
για τοποθέτηση με 
δυνατότητα διόρθωσης 
του βάθους εμφύτευσης.

• Platform Switching 
•  Δυναμικό σπείρωμα που 

επιτρέπει υψηλότερη επαφή 
με το οστό.

• Platform Switching 
•  Κωνική σύνδεση 22o 

με περιμετρική ερμητική 
απόφραξη

•  Eσωτερικό εξάγωνο στον 
πυθμένα της που παρέχει 
ασφάλεια, αντιπεριστροφή  και 
μηχανική αντοχή

• Platform Switching 
•  Σύστημα οπών για τη 

διοχέτευση του οστικού 
μοσχεύματος. Οστική ανάπλαση 
ταυτόχρονα με την τοποθέτηση 
του εμφυτεύματος.

• Platform Switching 
•  Δυναμικό σπείρωμα  

στο άκρο που επιτρέπει πιό 
δυναμική επαφή με το οστό.

•  Τοποθέτηση σε  
οστεοτομίες μικρής διαμέτρου

• Γυαλισμένος αυχένας

• Platform Switching 
•  Δυναμικό σπείρωμα  

στο άκρο που επιτρέπει πιό 
δυναμική επαφή με το οστό.

•  Τοποθέτηση σε οστεοτομίες 
μικρής διαμέτρου

•  Κωνική σύνδεση 22o 
με περιμετρική ερμητική 
απόφραξη.

• Platform Switching
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Εμφύτευμα για κλειστή 
ανύψωση ιγμορείου και 
ταυτόχρονη οστική ανάπλαση
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Τεχνολογία “Ultra Clean Surface”

“ULTRA HIGH PURITY”
 Η διαδικασία καθαρισμού επιφάνειας “Ultra High Purity” είναι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση με αποτέλεσμα τη δημιουργία ιδιαίτερα 
καθαρής επιφάνειας εμφυτευμάτων.

Η Τεχνολογία “Ultra Clean Surface” της PALTOP, είναι προϊόν εμπειρίας 
δεκαετιών των ιδρυτών της εταιρείας στη βιομηχανική κατασκευή 
υψηλά ευαίσθητων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην προηγμένη 
βιομηχανία, π.χ. των ημιαγωγών και της ενέργειας.

“ PALTOP has decided to consistently clean their products with ultra pure water (UPW), which is rather expensive to 
produce compared to regular demineralized water and is otherwise mostly employed by the semiconductor industry.”

“ The illustration shows a complex packaging design 
where the implant is inserted in a separate sleeve 
made of the same material (grade 5 titanium)  
as the implant itself to reduce the influence of  
other materials to a minimum.”

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αποστειρωμένη συσκευασία – θάλαμος φύλαξης εμφυτευμάτων από τιτάνιο.

Τιτάνιο
Grade 5

Concave design

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΙΛΟ 
ΑΥΧΕΝΑ
Βελτιωμένη επούλωση μαλακών ιστών
Αυτός ο καινοτόμος σχεδιασμός δημιουργεί ιδανικό προφίλ ανάδυσης, 
επιτρέποντας έτσι την αντικατάσταση προσωρινών αποκαταστάσεων 
από τις μόνιμες αποκαταστάσεις χωρίς τη διαταραχή / βλάβη της δομής 
του νεο-σχηματισμένου ιστού. Αυτό περιορίζει το τραύμα στην περιοχή 
της επέμβασης και επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης.

Από την αρχή έως το τέλος
Η Paltop® διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές προσθετικών εξαρτημάτων 
με κοίλο σχεδιασμό στον αυχένα (Concave Design) που καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες για συγκολλούμενες και κοχλιούμενες εργασίες σε 
όλα τα στάδια της αποκατάστασης. 
Ο μοναδικός τους σχεδιασμός επιτρέπει την πρόσφυση του μαλακού 
ιστού και τη βιολογική απόφραξη στην πλατφόρμα του εμφυτεύματος. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την υψηλή αισθητική, όσο και την 
άριστη βιολογική συμπεριφορά.



Marginal Bone Changes on Ultraclean, Micro-Threaded Platform-Switched 
Implants Following Restoration: 1- to 4-Year Data

Michael Klein, DDS; Dennis Tarnow, DDS; and Lauren Lehrfield, BSc, RDH
Compendium of Continuing Education in Dentistry VOL. 41 NO. 4

Single Unit System

Βελτίωση ή διατήρηση οστού σε 1-4 χρόνια μετά τη φόρτιση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΧΛΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ
•  Το Single Unit Abutment κοχλιώνεται στο εμφύτευμα, είτε αμέσως με την τοποθέτηση του 

εμφυτεύματος είτε στην αποκάλυψή του. Το διαβλεννογόνιο ύψος του Single Unit Abutment 
επιλέγεται ανάλογα με το βιότυπο του ασθενούς. Αφού συνδεθούν, το Single Unit Abutment  
και το εμφύτευμα λειτουργούν σαν μία ενσωματωμένη μονάδα (One Abutment - One Time).

•  Όλα τα προσθετικά στάδια λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των μαλακών ιστών.  
Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον κλινικό.

•  Το κοίλο διαβλεννογόνιο προφίλ ανάδυσης (Concave Profile) του Single Unit Abutment 
καθιστά εφικτή την επούλωση και ωρίμανση των μαλακών ιστών σε παχύτερη και σταθερή 
μορφή.

•  Καθώς το Single Unit Abutment είναι ένα ενιαίο, συμπαγές (μονομπλόκ) εξάρτημα, χωρίς 
αυλό διέλευσης βίδας, εκμηδενίζει τη διείσδυση βακτηριδίων και άλλων μολυσματικών 
παραγόντων στη σύνδεση μεταξύ του εμφυτεύματος και του στηρίγματος.

•  Η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να είναι είτε κοχλιούμενη επί του SingleUnit Abutment,  
είτε συγκολλούμενη επί στηρίγματος το οποίο κοχλιώνεται στο Single Unit Abutment.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Compendium (Απρίλιος) με συγγραφείς τους Dr Dennis Tarnow, Dr Michael Klein 
και Lauren Lehrfield BSc, RDH, παρουσιάζει εκπληκτικά και μοναδικά αποτελέσματα με εμφυτεύματα Paltop. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ασυνήθιστα στη σημερινή αγορά και υπάρχουσα βιβλιογραφία.

Conclusions:  
“This retrospective study showed an unusual phenomenon 
of bone improvement following restoration for 30% of 
implant surfaces. Eight percent of the surfaces showed bone 
decrease but at a maximum of 1 mm. This places 100% of 
the followed implants well within established criteria for 
successful implant bone maintenance”...

Results:  
Thirty percent of implant surfaces showed bone 
improvement following restoration, 62% of implant surfaces 
showed bone maintenance, and 8% showed bone decrease 
(range 0.1 mm to 1 mm).

1.  Ακτινογραφία μετά την τελική αποκατάσταση έδείξε απώλεια οστού στην 
ακρολοφία

2.  Ακτινογραφία μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες από την αποκατάσταση 
έδειξε το οστό στο επίπεδο της πλατφόρμας του εμφυτεύματος

Το 30% των επιφανειών εμφυτεύματος εμφάνισε βελτίωση του οστού, ενώ ένα επιπλέον 
62% των επιφανειών εμφάνισε διατήρηση του οστού.

1

2



ΣΥΣΤΗΜΑ SNAP-ON ABUTMENT
Το σύστημα Snap-On Abutment μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως το τελικό abutment (στήριγμα) 
κατά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεταβατικό στο 
ιατρείο με την εφαρμογή του Snap-On Temporary Cap. Το σύστημα Snap-On Abutment 
διαθέτει το κοίλο (concave) προφίλ ανάδυσης που επιτρέπει την αύξηση του όγκου του 
μαλακού ιστού και εξασφαλίζει έτσι τη φυσική αισθητική και το άριστο βιολογικό αποτέλεσμα. 
Το σύστημα Snap-On Abutment διατίθεται σε συσκευασία που περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέρη για την ολοκληρωμένη προσθετική αποκατάσταση.

Η Paltop® διαθέτει ολοκληρωμένες σειρές προσθετικών εξαρτημάτων τόσο για τις σειρές με σύνδεση εσωτερικού 
εξαγώνου, όσο και με κωνική σύνδεση. Οι προσθετικές σειρές εμπλουτίζονται συνεχώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις  
και προσπαθώντας να καλύπτουν πάντα όλες τις ανάγκες για συγκολλούμενες και κοχλιούμενες εργασίες  
σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης.

ACS - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ  
ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ABUTMENTS
Προορίζονται για κοχλιούμενες αποκαταστάσεις CAD/CAM ακριβείας, στις οποίες 
απαιτείται γωνίωση της οπής πρόσβασης στη βίδα του abutment για βελτιωμένη 
αισθητική και λειτουργία. Το σύστημα επιτρέπει τη γωνίωση της οπής πρόσβασης στη 
βίδα έως και 20 μοίρες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μίας ειδικά σχεδιασμένης 
βίδας και αντίστοιχου κατσαβιδιού (χειρός ή καστάνιας) για τη διευκόλυνση της 
ακριβούς κοχλίωσης της βίδας του abutment στην επιθυμητή ροπή κοχλίωσης  
(Max. 25 Ν•cm).
•  Το σύστημα προσφέρει στον οδοντοτεχνίτη έλεγχο στην επιθυμητή θέση της οπής 

πρόσβασης στη βίδα, και αυτό είναι πλεονεκτικό στην πρόσθια περιοχή για να 
εξασφαλιστεί πως η οπή πρόσβασης στη βίδα βρίσκεται στην περιοχή του αυχένα, 
χωρίς να υποβαθμίζεται η παρειακή πλευρά των μαλακών ιστών με τη χρήση ενός 
γωνιώδους abutment.

•  Στην οπίσθια περιοχή το σύστημα μπορεί να προσφέρει μία οπή πρόσβασης με εγγύς 
κλίση, για εύκολη είσοδο σε περιπτώσεις περιορισμένου μεσοφραγματικού χώρου.

•  Η γωνίωση της οπής πρόσβασης στη βίδα στην υπερώια ή τη γλωσσική πλευρά 
στην οπίσθια ζώνη, θα διευκολύνει μία απρόσκοπτη μασητική επιφάνεια για 
βελτιωμένη αισθητική και λειτουργία.

Το abutment τοποθετείται 
μέσα στο εμφύτευμα και η βίδα 
συγκράτησης κοχλιώνεται με την 
κατάλληλη ροπή.

Ο άξονας αποτύπωσης Snap-On 
κουμπώνει πάνω στο abutment.

Ο άξονας αποτύπωσης Snap-On  
ανασηκώνεται εντός του 
αποτυπώματος με τεχνική 
αποτύπωσης κλειστού δισκαρίου.

Το Snap-On Temporary Cap  
(προσωρινή καλύπτρα) 
τοποθετείται πάνω στο Snap-On  
Abutment και παραμένει κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
επούλωσης, ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως βάση για 
μεταβατική στεφάνη.

Προσθετικές λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις



Paltop  
Pilot 

νάρθηκες

Paltop  
Fully Guided 
νάρθηκες

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία και ο ψηφιακός σχεδιασμός του 
εμφυτευματολογικού χειρουργείου, κάνουν τη διαδικασία ασφαλή, προβλέψιμη και αποτελεσματική. 
Το ζητούμενο σχέδιο θεραπείας καταρτίζεται από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία με τους 
γιατρούς της Ariston Dental, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων 
και την ψηφιακή ροή εργασίας.

VS Σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα  
από εξειδικευμένο χειριστή

Στην Ariston Dental σκοπός μας δεν είναι απλά ο ψηφιακός σχεδιασμός χειρουργικών οδηγών.  
Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μοναδικό και αναλύεται διεξοδικά από τους γιατρούς της 

εταιρείας μας μέχρι να προταθεί το ιδανικό σχέδιο θεραπείας.

Πλήρης διαγνωστική μελέτη  
και σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα  

από εξειδικευμένο γιατρό

Οι γιατροί της Ariston Dental είναι στη διάθεσή σας  
για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση  

σχετικά με την ψηφιακή υπηρεσία.

Η υπηρεσία ariston digital μπορεί να εξυπηρετήσει  
γιατρούς σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.Σχ
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:

ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com       fb: ariston.dental


