
Можливо, найбезпечніший спосіб встановити імплантат... 

3-D рішення для діагностики і планування

ICX-Інструкція користувача- 2.1
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1.1 Інформація про продукт

Система CX SafetyGuide® це сучасне рішення, що є 

складовою ICX Magellan, для встановлення ICX-

імплантатів за допомогою шаблону.  Налаштувати 

показники можливо як для частково, так і для 

повністтю беззубих щелеп.

Комплект складається з:

   Хірургічних інструментів для підговки ложа під 

імплантат і  установки посередництвом 

направляючого шаблону

   Лабораторний інструмент для конвертації 

дизайну в шаблон для свердління.

 Система ICX-SafetyGuide® використовується разом 

з  програмним забезпеченням 3D-планування ICX-

MAGELLAN.

В стоматології або в  лабораторії, здійснюється 

планування за допомогою програмного забезпечення ICX-

MAGELLAN. Потім експерти ICX створюють шаблон для 

свердління ICX MAGELLAN

Під час підготовки ложа / установки імплантату 

хірургічні інструменти системи ICX скеровуються 

посередництвом шаблону для свердлення.

Примітка:

medentis medical GmbH не гарантує правильне 

планування, виконання та виконання шаблону 

свердління. Перед використанням ICX-Safety 

Система Guide®, вимагається інтенсивне вивчення 

системи 3D-планування  користувачем .

1.2 Можливості приживлення 
Спеціалісти можуть вибирати один з 
наступних варіантів лікування:
  Загоювання з формувачем ясен
  Загоювання з тимчасовою конструкцією  
Субгінгівальне загоювання посередництвом  

гвинта-заглушки
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1. Вступ

... система свердління разом з
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D2-3-червоні свердла

D4-червоні свердла  

D1-червоні свердла

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Свердло зі 
стопером-
червоне 

Свердло для 
трепанації м'яких 
тканин-червоний 

Важливе зауваження 
Свердло для м'якої D4, 
можна визначити за 
кольоровим 
маркуванням 1 червона 
крапка

Важливе зауваження: 
Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки, D3 / D2 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням 
2 червоні крапки

Важливе зауваження: 
Свердло для твердої 
кістки, D1 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням
3 червоні крапки

D2-3-жовті свердла 

D1-жовті свердла 

D4-жовті свердла  

Свердло зі 
стопером-
жовте 

Свердло для 
трепанації м'яких 
тканин-жовте 

Важливе зауваження: 
Свердло для м'якої D4, 
можна визначити за 
кольоровим 
маркуванням
1 жовта крапка

Важливе зауваження:  
Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки,  D3 / D2 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням
 2 жовті крапки

Важливе зауваження: 
Свердло для твердої 
кістки, D1 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням
3 жовті крапки

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm
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2.1 Огляд продукту

ICX-SafetyGuide-інструкція 
користувача 2.1
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2.1 Огляд продукту

D2-3-Зелене свердло 

D4-Зелене свердло 

D1-Зелене свердло  

15mm

15mm

15mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

12,5mm

12,5mm

12,5mm

Свердло зі 
стопером-зелене 

Свердло для трепанації 
м'яких тканин-зелене

D2-3-Синє свердло 

D4-Синє свердло

D1-Синє свердло 

15mm

15mm

15mm

8mm

8mm

8mm

10mm

10mm

10mm

12,5mm

12,5mm

12,5mm

Свердло зі стопером - 
синє

Свердло для трепанації 
м'яких тканин-синє

Важливе зауваження: 
Свердло для м'якої D4, 
можна визначити за 
кольоровим 
маркуванням
1 зелена крапка

Important NOTE:: 
Свердло для м'якої D4, 
можна визначити за  
кольоровим  
маркуванням

1 синя крапка

Важливе зауваження: 
Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки, D3 / D2 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням

2 зелені крапки

Важливе зауваження:

Свердло для м'якої/ 
середньої твердості 
кістки, D3 / D2 можна 
визначити за 
кольоровим 
маркуванням
2 сині крапки

Важливе зауваження: 
Свердло для твердої 
кістки, D1 можна 
визначити за 
кольоровим  
маркуванням
3 зелені крапки

Важливе зауваження: 
 Свердло для твердої 
кістки, D1 можна 
визначити за 
кольоровим  
маркуванням

3 сині крапки

ICX-SafetyGuide-User manual 2.1 ... система свердління разом з
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2.1 Огляд продукту  – аксесуари

C-032-000002  
Напрямна гільза 
для фіксуючого 
піну

C-032-000011 
інструмент 
для вводу пінів

C-032-000012 
Свердло 
шаблону

C-032-000013 
Фіксуючий 
пін

C-032-000001 
Напрямна 
гільза

C-032-000003
Напрямна гільза з 
отвором

C-032-000006
Напрямна гільза для 
пілотного свердла Ø 
2,2mm

ICX-SafetyGuide-інструкція 
користувача 2.1
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2.1 Огляд продукту – аксесуари

C-032-000013
Fixing pin

C-032-000021 
Стартове 
свердло для всіх 
імплантатів

C-032-000051 
Позиціонер  ICX-plus

C-032-000050

Позиціонер 

для всіх 
імплантатів 
Важливо: окрім ICX-
plus!

C-032-000022 
Стартове свердло  L 
= 6,5mm  для всіх 
імплантатів 
Важливо: окрім ICX-plus

C-032-000014 
імплантовод 
Важливо: окрім ICX-plus!

C-032-000020 
Свердло для 
фіксуючого піну

 Ø 1,5mm

C-032-022110 
Універсальне 
свердло Ø 2,2 
довжиною до 
10mm

C-032-022150 
Універсальне 
свердло Ø 2,2 
довжиною до 
15mm

C-015-100025 
Шестигранна 
викрутка SW 1,4

C-032-000015 
імплантовод під 
ICX-plus,  
позначений 
жовтим кільцем

ICX-SafetyGuide-User manual 2.1 ... система свердління разом з



88

2.2 Склад набору

Склад ICX-SafetyGuide®-Боксу: 48 Свердл

4 Свердла для трепанації м'яких тканин

4 Свердла зі стопером

Обладнання: 

4 Фіксуючі піни
1 Свердла для фіксуючих пінів 

2 Стартових свердла

1 Імплантовод  ICX
1 Iмплантовод під ICX-plus 

1 Універсальне свердло

1 Шестигранна викрутка 

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
користувача 2.1

ICX-SafetyGuide®-Бокс
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2.2 Склад набору
Ø 6mm

 4mm

Ø 5,6mm

 5,3mm

Bone cortical

Свердла для трепанації
 м'яких тканин

Стартове 
свердло

над
Стартове 
свердло 
під D2-D3-Свердло

8mm над

D2-D3-Свердло
8mm під

Фінальне Свердло
 зі стопером

D2-D3-Свердло
10mm

Кортикальна кістка

ICX-SafetyGuide  ®

Безпечне введення імплантату та /чи створення тимчасового / постійного 
протетичного рішення.
Компоненти ICX-SafetyGuide слугують для  шаблону - підготовки ложа під імплантат та 

введення імплантатів ICX.

• струкції в шаблон під свердлення 

• Хірургічні інструменти для шаблону, дентальна чи періодонтальна підготовка ложа під 
імплантат та установка імплантату 

ICX-SafetyGuide-User manual 2.1 ... система свердління разом з
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3.1 Відбиток та моделювання

Частково беззуба, щелепа прнаявності не менше 

трьох зубів у різних квадратах.

Необхідний відбиток ротової порожнини, для створення 

робочої моделі на основі якої буде виготовлено Wax-up 

та хірургічній шаблон з опорою на зуби

 Беззуба щелепа
 При відсутності зубів або їх недостатній кількості фіксація 

шаблону забезпечується фіксуючими пінами , це необхідно 

для механічної стабілізації шаблона та точного 

позиціонування імпланив ІСХ в порожнині роту

3.2 Wax-up та Set-up
Щоб визначити оптимальне положеня імплантів та 

протетики для прогнозованого та точного постійного 

протезування необхідний wax-up /set-up  зубів. Скани 

обробляються програмним забеспеченням ICX-Magellan і є 

передумовою цифрового планування.  

3.3 Рентгенодіагностика та планування
A Dicom 3.0   файл (CT / CBCT) is      створюється з використанням 

шини Evobite®. Записується і оцифровується аналогічна картина з 

ситуацією у ротовій  порожнині.  Evobite® rнапрямок можна 

пропустити у випадку часткового зубного ряду, де немає 

необхідності закріплювати фіксуючі піни

Потім отримані дані  імпортуються в програмне забезпечення 

для планування ICX-MAGELLAN-3D. Після завершення планування 

позицій імплантату в 3D-програмі оцініть цифрове 

моделювання .

Необхідно дотримуватися наступних безпечних 
відстаней:

- 3.0 mm до сусіднього імплантату.

- Враховуйте діаметр і довжину, і розташовуйте імплантат 

таким чином, щоб навколо розташовувалось достатньо 

кістки (не менше 1,0 мм). - 2.0 mm до нижньощелепного нерву 

або    нижнього альвеолярного нерву .

- 1.5 mm. до прилеглого натурального зубу

3.4  Від планування до свердлення з шаблоном 
ICX  Програмне забеспечення  ІCX-MAGELLAN дозволяє 

максимально спростити виготовлення шаблону для лікаря і 
забеспечити прогнозований результат  

3. Застосування

™
➲ Ви можете планувати з:

™
або
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3.5 Підготовка ложа під імплантат

Перед операцією вам потрібен хірургічний шаблон, а також  

діагностичні документи.

Визначення напрямку / Підготовка ясен

Будь ласка, перевірте точність прилягання шаблону  у  

ротовій порожнині. Якщо зуби відсутні, або їх недостатня 

кількість , скористайтесь фіксуючими пінами, у  випадку  

опори на зуби перевірте точність позиціонування за 

допомогою вирізів у хірургічному шаблоні

При розкритті ясен , будь ласка, переконайтесь, що 

лоскути не перешкоджають точному позиціюванню 

шаблону .

Вставте трепан для м'яких тканин ICX SafetyGuide у 

направляючу гільзу та вилучіть частину десни у 

відповідному місці. Необхідна швидкість обертання приладу 

становить 15 об / хв, і не повинна перевищуватись.

Підготовка ложа під імплантат відбувається відповідно до 

протоколу свердлення з охолодженням розчином NaCl 

Максимально допустимі швидкості для свердел:

Свердла для попереднього свердління та формування ICX-

SafetyGuide, за винятком синього свердла = 500 об / хв

Попереднє свердління ICX-SafetyGuide, синє свердло = 400 об / хв

Після вилучення хірургічного шаблону внутрішня геометрія 

імплантату повинна бути очищена. Використання 

заглушки або формувача  залежить від індивідуальної 

ситуації в ротовій порожнині. Потрібно стабілізувати м'які 

тканини - це тимчасовий етап.

Формувач ясен прикручується вручну.

Будь-ласка, зверніть увагу  на точне прилягання формувача 

ясен, та переконайтеся, що між імплантатом та 

формувачем не затиснуто  жодних тканин. При підготовці 

лунки дійте відповідно перевірених стандартів (щільне 

замикання шва, ребра рани повинні бути вільними від 

напруги).

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з

The FAIR Premium
Implant-System



1413

ПРОТОКОЛ СВЕРДЛІННЯ  & ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ : 
П р о т о к о л  с в е р д л е н н я  -  ICX-Safety  Guide
д л я  I C  X  i m p l a n t  Ø  3 . 7 5  x  1 2 .  5 m m

C-001-390125
ICX-Implant 

Ø 3,75 x 12,5mm

C-032-037500

Свердло для 
трепанації м'яких 
тканин

C-032-000021

Стартове свердло 
для всіх імплантатів

ICX-Implant Ø 3,75 x 12,5mm

Пояснення до застосування -  відповіді 
свердла для всіх діаметів та типів кісток  ICX 
implant 

C-032-037508

Свердло 3,75 x 8mm

для кістки  D2-D3 

C-032-000022

Стартове 
свердло L=6,5mm

for all except yellow/ICX-plus

1.) Оберіть діаметр імплантату

2.) Оберіть відповідне типу кістки поле

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
користувача 2.1
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ПРОТОКОЛ СВЕРДЛІННЯ & ПРИКЛАДИ 
ЗАСТОСУВАННЯ: 
П р о т о к о л  с в е р д л і н н я -  ICX-Safety  Guide 
д л я  I  C  X  i m p  l  a n  t  Ø  3  .  7 5  x  1 2  .  5 m m

C-032-237500

Свердло зі 
стопером 3,75

C-032-000014

Імплантовод

C-032-037510

Свердло 3 ,75 x 10mm

для кістки D2-D3 

C-032-037512

Свердло 3 ,75 x 12,5mm

для кістки D2-D3

3.) Почніть з найменшої довжини свердління (8mm)

6.) Швидкість свердління: всі, окрім Синього 500 rpm · Синє: 400 rpm · Свердло для трепанації м'яких тканин: 15 rpm

4.) Продовжуйте зі свердлом з довжиною, відповідною до імплантату ( у наведеному прикладі: 12.5 mm) . 

Важливо: Обов'язкове застосування свердла зі стопером в завершенні порядку свердління!!

5.) Введення імплантату:  Для ICX implants використовуйте Art.-No .: C-032-000014  

 Для ICX-plus використовуйте Art.-No .: C-032-000015 

(Імплантовод для ICX-plus ідентифікується жовтим кільцем! )

У даному прикладі використовувалась дана довжина

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з
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Крок  1B
Свердління

C-032-000020

ICX   Хірургічна
напрямна

Положення свердла для 
фіксуючого піну

ICX-Хірургічна
напрямна

Інструкція :  Хірургічний протокол

Безпечніше імплантація з

ICX - система преміальної імплантації за 

чесну ціну...

Крок  1A
Свердління

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
користувача 2.1

The FAIR Premium
Implant-System
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Крок  2
Фіксація

C-032-000002 
11mm

9,5mm

Фіксуючий пін
C-032-000013

Інструкція : 
Хірургічний протокол

Безпечніша імплантація з

ICX - системою преміальної 

імплантації за чесну ціну...

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з

The FAIR Premium
Implant-System



Крок  1
Підготовка ложа під 
імплантат

ICX-Хірургічна напрямна

Ясна

Кістка

Напрямна гільза
Свердло  для трепанації м'яких тканин

Вилучена 
ділянка ясен

Позиціювання свердла 
при попередньому 

свердлінні - 
центруванні

Крок  2  Свердління 
згідно протоколу

ICX-Хірургічна напрямна

Позиціюання 
фінішного свердла зі 

стопером

ICX-Хірургічна напрямна

ІНСТРУКЦІЯ :
Підготовка ложа під імплантат та установка

1818

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
Користувача 2.1



Позиціювання 
імплантовводу в гільзі

ICX-Напрямна

Removed

Gingiva

Після провороту, пласка частина шестикутника (не 

кут) імплантовводу має бути зорієнтований в 

вестибулярному напрямку, або  

відносно маркування на шаблоні, що наніс лікар
.

ІНСТРУКЦІЇ :
Підготовка ложа під імплантат 
та установка

Крок  3
Установка імплантату

ICX-Напрямна

1919

Важливо: 
Для  ICX-plus 
імплантату 
використовуйте 
імплантоввод з 
жовтим 
маркуванням!

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з



Article-Nr. Свердла Article

C-032-134506 D1 Свердло з жовтими крапками 6,5mm

C-032-134508 D1 Свердло з жовтими крапками  8mm

C-032-134510 D1 Свердло з жовтими крапками  10mm

C-032-134512 D1 Свердло з жовтими крапками  12,5mm 

C-032-034506 D2-3 Свердло з жовтими крапками  6,5mm

C-032-034508 D2-3 Свердло з жовтими крапками  8mm

C-032-034510 D2-3 Свердло з жовтими крапками 10mm

C-032-034512 D2-3 Свердло з жовтими крапками 12,5mm

C-032-334506 D4 Свердло з жовтими крапками 6,5mm

C-032-334508 D4 Свердло з жовтими крапками  8mm

C-032-334510 D4 Свердло з жовтими крапками  10mm

C-032-334512 D4 Свердло з жовтими крапками  12,5mm

C-032-234500  Свердло зі стопером жовте 

C-032-034500 Свердло для трепанації м'яких тканин
жовте 

 All prices in Euro excl. VAT, until further notice (status 01.01.16)

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

6,5mm 8mm 10mm 12,5mm

                Свердло зі стопером з жовтими крапками 

Свердло для трепанації м'яких тканин жовте 

D2-3-Свердла з жовтими крапками 

D1-Свердла з жовтими крапками 

D4-Свердла з жовтими крапками 

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
користувача 2.1
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Article-Nr. Свердла Article

C-032-137508 D1 Свердло з червоними крапками 8mm

C-032-137510 D1 Свердло з червоними крапками10mm

C-032-137512 D1 Свердло з червоними крапками 12,5mm

C-032-137515 D1 Свердло з червоними крапками 15mm

C-032-037508 D2-3 Свердло з червоними крапками 8mm 

C-032-037510 D2-3 Свердло з червоними крапками10mm 

C-032-037512 D2-3 Свердло з червоними крапками 
12,5mm

C-032-037515 D2-3 Свердло з червоними крапками 
15mm

C-032-337508 D4  Свердло з червоними крапками 8mm

C-032-337510 D4 Свердло з червоними крапками 10mm

C-032-337512 D4 Свердло з червоними крапками 12,5mm

C-032-337515 D4 Свердло з червоними крапками15mm

C-032-237500 Свердло зі стопером червоне

C-032-037500 Свердло для трепанації м'яких тканин
червоне 

 All prices in Euro excl. VAT, until further notice (status 01.01.16)

D2-3-Свердла з червоними крапками  

D4-Свердла з червоними крапками  

D1-Свердла з червоними крапками 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stop-Drill red 

Свердло для трепанації м'яких тканин червоне  

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з
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Article-Nr. Свердла Article

C-032-141008 D1 Свердло з зеленими крапками 8mm

C-032-141010 D1 Свердло з зеленими крапками 10mm

C-032-141012 D1 Свердло з зеленими крапками12,5mm

C-032-141015 D1 Свердло з зеленими крапками15mm

C-032-041008 D2-3 Свердло з зеленими крапками 8mm

C-032-041010 D2-3 Свердло з зеленими крапками10mm

C-032-041012 D2-3 Свердло з зеленими крапками 
12,5mm

C-032-041015 D2-3 Свердло з зеленими крапками 15mm 

C-032-341008 D4 Свердло з зеленими крапками 8mm

C-032-341010 D4 Свердло з зеленими крапками10mm

C-032-341012 D4 Свердло з зеленими крапками12,5mm

C-032-341015 D4 Свердло з зеленими крапками15mm

C-032-241000 Свердло зі стопером зелене

C-032-041000 Свердло для трепанації м'яких зелене 

D2-3-Свердла з зеленими крапками 

    D4-Свердла з зеленими крапками 

D1-Свердла з зеленими крапками 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stop-Drill green 

Свердло для трепанації м'яких тканин 
зелене 

 All prices in Euro excl. VAT, until further notice (status 01.01.16)

ICX-SafetyGuide-Інструкція 
Користувача 2.1
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Article-Nr. Свердла Article

C-032-148008 D1 Свердло з синіми крапками 8mm

C-032-148010 D1 Свердло з синіми крапками 10mm

C-032-148012 D1 Свердло з синіми крапками 12,5mm

C-032-148015 D1 Свердло з синіми крапками15mm

C-032-048008 D2-3 Свердло з синіми крапками 8mm

C-032-048010 D2-3 Свердло з синіми крапками 10mm

C-032-048012 D2-3 Свердло з синіми крапками12,5mm

C-032-048015 D2-3 Свердло з синіми крапками15mm

C-032-348008 D4 Свердло з синіми крапками8mm

C-032-348010 D4 Свердло з синіми крапками10mm

C-032-348012 D4 Свердло з синіми крапками12,5mm

C-032-348015 D4 Свердло з синіми крапками15mm

C-032-248000 Свердло зі стопером  синє

C-032-048000 Свердло для трепанації м'яких тканин 

D2-3-Свердла з синіми крапками 

D4-Свердла з синіми крапками

   D1-Свердла з синіми крапками 

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

15mm8mm 10mm 12,5mm

Stop-Drill blue 

Свердло для трепанації м'яких тканин синє  

 All prices in Euro excl. VAT, until further notice (status 01.01.16)

ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 ... система свердління разом з
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Article-Nr. Article

C-032-000001 Напрямна гільза

C-032-000002 Напрямна гільза для фіксуючого піну

C-032-000003 Напрямна гільза з отвором

C-032-000011 інструмент для введення гільзи

C-032-000012 Хірургічне направляюче свердло

C-032-000013 Фіксуючий пін

C-032-000014
Імплантовод для всіх 
імплантатів, окрім ICX-plus

C-032-000015
Імплантовод під імплантат ICX-

plus, позначений жовтим кільцем

C-032-000020 Свердло під фіксуючий пін Ø1,5mm

C-032-000021 Стартове свердло під всі імплантати

C-032-000050 Позиціонуючий пін, під ICX (не під ICX-
plus)

C-032-000051 Позиціонуючий пін (лиш для ICX-plus)

C-032-000006 Універсальна напрямна гільза для 
пілотного свердла

C-015-100025 Шестигранна викрутка
SW 1,4

C-032-000022
Початкове свердло L=6,5mm
для всіх імплантатів окрім ICX-plus

C-032-022110 Пілотне свердло Ø 2,2 
довжиною  10mm

C-032-022150 Пілотне сврдло Ø 2,2 
довжиною до  15mm

  All prices in Euro excl. VAT, until further notice (status 01.01.16)

ICX-
plus
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ICX-SafetyGuide-User Manual 2.1 … das Bohrsystem innerhalb

»   ПАЦІЄНТИ РЕКОМЕНДУЮТЬ
ICX-MAGELLAN.«

– менше болю

– імплантат розташований в ідеальній позиції для протезування

– більш передбачувана естетичність

– висококласна практика, що включає в себе найсучасніші технології.

Розпочніть з  ICX-Magellan
             та додайте ефективності своїй практиці!

25

Пацієнти, прооперовані з ICX-Magellan відзначають:

– Менше набряк



Прайс лист ICX-Magellan шаблон для свердління

Medentis medical-Magellan експерти повністтю планують кейс

Art.-Nr. Units Article Price/€*

C-001-002-00234

ICX-MAGELLAN-Хірургічна напрямна
Для імплантатів ICX , коли імплантація планується з 

файлами. Включаючи до 14 свердлень & і до 6 фіксуючих гільз.
Ціна за щелепу з наявнимифайлами STL.

€ 60,–

Art.-Nr. Units Article Price/€*

C-001-002-00238

ЕКСПЕРТНЕ ПЛАНУВАННЯ MAGELLAN ДЛЯ ВСІХ 

ICX ІМПЛАНТАТІВ. Ми прочитуємо DICOM 3.0 DATA , тоді, після 

консультації з вами, врегульовуємо потетичні позиції та фіксуючі піни для 

шаблону під свердлення ICX-MAGELLAN. Ви отримуєте файл планування, 

який відкриєте за допомогою програмного забезпечення ICX-MAGELLAN, Ми 

оптимізуємо планування звертаючись до ваших побажань, і після цього 

починаємо виготовлення. Шаблон під свердління створюється після 

повного узгодження з вами планування імплантації.  для DIGITAL планування 

проект коштуватимк вам 59, - €.

€ 60,–

              

Practice stamp / Surname / First name / ZIP / City

All prices excl. VAT.

DELIVERY COST IS NOT INCLUDED



+ +  F a x - A n m e l d u n g  + +  F a x - A n m e l d u n g  + +  F a x - A n m e l d u n g  + + 

Praxisstempel/ Name/Vorname/PLZ/Ort

Oder per Post an:  medentis  medical  GmbH ·  Römerstraße 28 ·  53507 Dernau

Fax-Anmeldung an: 

02643 902000-20 

medentis medical GmbH • D-53507 Dernau • Gartenstr. 12 • Tel.: 02643 902000- 0 • Fax: 02643 902000-20 • www.medentis.de

*zzgl. gesetzlicher MwSt. (Details und Kosten unter: Tel.: 02643 902000-0 oder unter: www.medentis.de) 
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…Система свердління

ICX-MAGELLAN

Можливо, найбезпечніший спосіб установки 
імплантату....




