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Власний медичний 

дослідницький центр -  

 medentis medical evidence center, 

(скорочено - m2ec) 

організований для досліджень 

всіх можливих аспектів 

застосування системи ICX-premium

та забезпечення її простого і 

надійного використання.

Преміум імплант  за чесну ціну

5900 € 
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Преміум імплант  за чесну ціну
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Власний медичний дослідницький центр (medentis medical evidence center, скорочено - m2ec) 
організований для досліджень всіх можливих аспектів застосування системи ICX-premium® та забезпечення її 
простого та надійного використання. 

Для цього m2ec співпрацює з відомими інститутами та дослідницькими лабораторіями. Ціллю сумісної 
роботи є вироблення і підтримка критеріїв якості системи ICX-premium®, значно суворіших, ніж 
потребують европейські директиви. 

Завдання та цілі медичного дослідницького  центру medentis
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 Крім регулярних тестів та постійного контролю якості, важливі дані отримуються від користувачів та з 
результатів досліджень університетів-партнерів, що використовуються для подальшого вдосконалення 
системи імплантатів ICX®. 

В даний час велика і постійно зростаюча сім'я користувачів системи ICX нараховує більш 9000 активних 
послідовників. Американский інвестиційний банк Morgan Stanley в своєму звіті про германський 
стоматологічний ринок, що був опублікований в кінці 2010 року, оцінив темпи росту долі ринку  імплантатів 
ICX в 100%, і назвав їх найбільш зростаючим продуктом.

Карта розміщення клієнтів   
серед порівнюваних систем імплантатів 

medentis medical GmbH в Германії має стрімко зростаючу спільноту користувачів як в середині 
країни, так і за її межами; це доводить, що високі
вимоги до якості імплантатів ICX-premium є
запорукою ринкового успіху.  

Зміщення приоритетів від наддорогих продуктів 
до доступних, але з високоякісними рішеннями, 
на которі звертає увагу все більше пацієнтів, 
стимулює подальший прискорений розвиток   
сімейства «ICX® ». 

Завдання та цілі медичного дослідницького центру medentis

Більш  ніж 9000 

користувачів 

продукції ICX ! 
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Якість 

В системі ICX-premium® поєднані знання та досвід, накопичені в імплантології за останні 20 років, що 
є важливою передумовою її практичного використання. 
Простоту використання і надійність народних імплантатів ICX-premium® забезпечують: 

• Глубоке, внутрішнє конічне, антиротаційне з'єднання імплантату з абатментом.

• Можливість застосування різних  платформ
• Патентовані процеси травлення та піскоструйної обробки для створення мікрошорсткої гідрофільної

поверхні, що сприяє відкладенню остеобластів та сприяє процесу остеоінтеграції.

• Висока первинна стабільність
• Проста й зрозуміла система маркування  кольором та рисками для інструментів

свердлення, щоб позначити належність для різних типів кістки
• Можливість суб- і трансгінгівального вживлення дозволяє використовувати імплантати  практично у

любих випадках.
• Заокруглена і мікрошорстка поверхня імплантату забезпечує найкращу фіксацію в кікстковій тканині

• Можливість використання різних типів зубних протезів, кутових та антиротаційних абатментів

• Керамічні абатменти відповідають найвищим естетичним вимогам.
• Самонарізне різьблення імплантату (остеотом).

1: Принципи medentis medical
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ICX-premium® - фірмовий імплантат за чесну ціну! 

Назва системи «ICX-premium®- народний імплантат» відображає призначення. Ми усвідомлюємо свою 
соціальну відповідальність та дотримуємося думки, що високоякісне і естетично привабливе протезування 
не повинно бути привілеєм виключно аудиторії з достатком високий +. 
Тому m2ec постійно шукає можливості зниження собівартості шляхом впровадження новітніх технологій 
при збереженні найвищої якості. Це робить високоякісні імплантанти «ICX-premium®» доступними для 
пацієнтів, що не можуть дозволити собі дороге медичне обслуговування. 

Висока якість придоступній ціні: 

• Вартість імплантату нижче 60 €
• Контроль якості забезпечує TÜV Rheinland Product Safety
• 20 років гарантії на всі продукти medentis
• „No-Touch-System“ – забезпечує ідеальну чистоту поверхні
• Оригінальна, нестандартна конструкція імплантату.
• Суворий контроль якості та постійне удосконалення.
• Виготовлено в Германії.

1: Принципи medentis medical 1
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…гарантується поверхнею, що не знала дотику – система «No-Touch»

Новітні розробки та результати досліджень підкреслюють особливе положення ICX-premium® серед інших 
систем. Ключовим фактором успішного приживлення імплантатів ICX-premium®  є система «No-Touch». 

В загальноприйнятих методиках стерилізації та упаковки, що доступні на ринку титановых імплантатів, 
після останньої очистки і кінцевого монтажу поверхня імплантату часто контактує з перчатками, або 
іншими інструментами. Це призводить до відкладання залишків  на поверхні імплантату, або до зміни 
властивостей поверхні. 

Всі імплантати ICX-premium® упаковуються і монтуються за системою «NO TOUCH». 

Це забезпечує відсутність дотику до поверхні , і як наслідок, забезпечує надійність та 
безпеку. Система «NO TOUCH» для ICX-premium® означає: 
Найвища чистота завдяки гідрофільній поверхні, що не контактує з іншими предметами!! 

2: Висока чистота виробів medentis
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2: Висока чистота виробів medentis

Всі імплантати ICX-premium® упаковуються 
та монтуються за системою:

Безпечність та надійне приживлення 

Висока якість 

Простота використання 

Естетичний  результат 

Чудова ціна

2
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Всі імплантати ICX-premium® виробляються з титану ступеня очистки 4 KV. Дана ступінь 
очистки забезпечує високу біологічну сумісність при дуже хороших механічних характеристиках.  

Характеристики титана ступеня очистки 4 KV, що використовується 
для виготовлення імплантатів ICX-premium
Даный матеріал відповідає запитам стандартів ISO 5832-2 и ASTM F 67. 

Хімічний склад (%) 
C Fe O H N Титан 

Біля 0,01 Біля 0,03 Біля 0,28 Біля0,0005 Біля 0,01 Біля 99,6695 

Механічні характеристики 
Межа міцності при 
розтягуванні (МПа) 

Межа  текучості (МПа) 

843 726

Фізичні властивості
Температура плавлення: Щільність: Модуль пружності: 

1610 °С 4,5 г/см3 114 ГПа 

В залежності від чистоти, титан ділиться на декілька ступенів очистки. При введенні інших металів 
виникають титанові сплави. Перші чотири ступені очистки титану, з дуже високим його вмістом, називають 
чистим титаном (CP = комерційно чистий), клас 5 є титановым сплавом. 

Порівняння хімічного складу титану різного ступеня очистки 
Ступінь очистки  C  Fe  O  H  N  Ti  V  Al  інші 
Чистый титан,  Ступінь 
очистки 1  

0.1  0.2  0.18  0.013  0.03 99.48  0  0  0  

Чистий титан,  Ступінь 
очистки 2  

0.1  0.3  0.25  0.013  0.03 99.31  0  0  0  

Чистий титан,  Ступінь 
очистки 3  

0.1  0.3  0.35  0.013  0.05 99.19  0  0  0  

Чистий титан,  Ступінь 
очистки 4  

0.1  0.5  0.4  0.013  0.05 98.94  0  0  0  

Чистий титан,  Ступінь 
очистки 4 KV всі 
імплантати premium

0.01  0.03  0.28  0.0005  0.01 99.67  0  0  0  

Ступінь очистки 5 
Титановый сплав 
Ti6Al4V  

≤0.08  ≤. 0.3  ≤. 0.2  ≤0.015  ≤0.05  ≤87.71 

мин.3.
5, 
макс. 
4.5  

мин. 
5.5, 
макс. 
6.75  

≤0.4  

3: Механічні характеристики титану ступеня очистки IV KV
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При холодному формуванні титану ступеня чистоти 4, що застосовується при виготовленні імплантатів ICX-
premium, його механічні характеристики, у порівнянні з литим металом, значно покращуються. Не 
дивлячись на відносно вищу вартість, механічні характеристики титану холодної формовки наближаються 
до властивостей титану 5 ступеня чистоти, зберігаючи при цьому біологічну сумісність 4 ступеня чистоти.  

Порівняння механічних характеристик титану різного ступеня очистки 

Ступінь очистки  Межа міцності при розтягуванні 
(МПа), не меньше

0,2% межа текучості (Rp0,2), не 
меньше 

Чистий титан,  
Ступінь очистки 1  

240 170

Чистий титан,  
Ступінь очистки 2  

345 275

Чистий титан,  
Ступінь очистки 3  

450 380

Чистий титан,  
Ступінь очистки 4  

550 483

Чистий титан,  
Ступінь очистки 4 
KV всі імплантати 
premium

800 
843 

700 
726 

Ступінь очистки 5 
Титановый сплав 
Ti6Al4V  

860 795

3: Механічні характеристики титану ступеня очистки IV KV 3
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Вимоги до матеріалів, що підходять для виготовлення імплантатів. 

З біологічної точки зору, матеріали, що імплантуються повинні мати ряд важливих властивостей: 

• Матеріали мають бути біологично сумісними, не токсичними, а також не діяти як алергени,
фіброгени або канцерогени.

• Матеріал не повинен відторгатися організмом, також матеріал має добре зрощуватися з кісткою
(остеоінтеграція).

• Матеріал не повинен негативно впливати на систему кровообігу (не бути гемолітиком).

З тієї причини, що на імплант іноді впливають значні механічні навантаження, матеріал виготовлення повинен 
мати хороші механічні та фізичні характеристики: 

• Високу стійкість до тривалих навантажень та зносостійкість, також матеріал має витримувати
високі межові навантаження, без ризику випадіння імплантату і не накопичуючи дефекти

• Корозійна стійкість
• Висока межа міцності і супротиву розриву

Внаслідок механічних навантажень іони та частки металів можуть попасти в тканини, що оточують і 
імплантат. Відомо, що деякі метали є токсичними для людського організму (токсикологія металів).  

Деякі з них: 
Нікель: алерген, канцероген 
Ванадій: вражає дихальні шляхи, канцероген 
Алюміній: остеомаляція, мікроцитарна анемія, енцефалопатія 

3: Механічні характеристики титану ступеня очистки IV KV
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Тому речі, що контактують беспосередньо з тканинами організму (такі як: імплантати, вживлені 
хірургічним шляхом) повинні містити як можна меньше потенційно шкідливих речовин, що внаслідок 
механічних впливів можуть переходити в живі тканини. 

Рішення використовувати титан  4 KV-го ступеня очистки замість титанового сплаву Ti6Al4V було прийняте 
тому, что він не містить ванадію чи алюмінію. Крім того, чистий титан значно меньше визиває алергічні 
реакції. Після холодного формування механічні характеристики титану 4 ступеня очистки наближується за 
характеристиками до титанових сплавів. 

Система імплантатів ICX-premium®: 

Компонент Матеріал 
ICX-імплантат Титан 4 KV ступеня очистки (комерційно 

чистий титан високої міцності) 

3: Механічні характеристики титану ступеня очистки IV KV 3
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Гідрофільна поверхня імплантатів ICX-premium 
має потрібну шорсткість для більш міцного 
зростання з кісткою. 

Поверхня імплантатів ICX-premium гідрофільна і 
має точно задану мікрошорсткість. 
Чому це так важливо? 

Клінічні дослідження показали, що імплантати з 
гідрофільною поверхнею зростаються з кістковою 
тканиною значно швидше і міцніше, ніж інші імплантати. 
Процес повного приживлення імплантата з 
гідрофільною поверхнею продовжується всього декілька 
тижнів, 

тоді як гідрофобні імплантати повністтю приживаються впродовж 
півроку. Мікрошорсткість поверхні ICX premium® є чудовим середовищем для нарощування кісткової 
тканини та сприяє вростанню імплантата в кістку. 

Особлива обробка поверхні імплантатів ICX premium®  робить її гідрофільною. Це сприяє більш 
високому проценту успішних імплантацій, а також прискорює процес приживання, значно покращуючи
«якість життя» пацієнта. 

4: Задана шорсткість поверхні

ICX premium® при збільшенні у 15000 разів 
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4: Задана шорсткість поверхні 4

Зміна 
платформи 

Ідеальна   
мікрошорсткість 

Спеціальне 
остеотомічне 
різьблення 

Гідрофільна 
поверхня 
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Для підтримання високої якості наших продуктів ми регулярно проводимо контроль якості, котрий включає: 

• Перевірку наявності залишків хімічних речовин на поверхні за допомогою рентгенівської
фотоелектронної спектроскопії(XPS) для гарантовано високої чистоти поверхні.

• Стандартну процедуру підрахунку числа бактерій по стандарту DIN EN ISO 11737-1 для
мікробіологічного підтвердження відсутності органічних забруднень.

• Визначення межі міцності і межі витривалості (стомлювального навантаження) по стандарту DIN EN
ISO 14801.

• Високочутливий лабораторний тест наявності эндотоксинів на поверхні імплантату у
відповідності з европейскими каталогами і відповідно директивам USP и FDA.

• Перевірку цитотоксичності матеріалов, що використовуються для визначення біологічної сумісності
шляхом кількісного тесту на затримку росту у відповідності з EN ISO 10993-5

• Непрерервний контроль виробничих допусків.
• Регулярний контроль постачальників
• Постійний обмін осередками якості з університетами для безпосереднього зворотнього зв'язку з

користувачами.

5: Регулярний контроль якості 5
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Регулярний контроль якості включений в нашу програму тестування продуктів. Дана програма 
передбачає систематичний контроль якості всіх продуктів з певним інтервалом. 

Додатковий внеплановий контроль якості проводиться у випадку суттєвих змін технологічних процесів, 
наприклад упаковки або прйому товарів, або при виборі нових постачальників. Випробовування та 
перевірки проводяться виключно зовнішніми нейтральними уповноваженними дослідницькими 
лабораторіями. 

5: Регулярний контроль якості 5
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ICX-premium  - запорука успіху: 
Більше типів імплантатів – більше надійності, 
більше пацієнтів завдяки справедливій ціні 

В системі ICX-premium® об'єднані знання та досвід, накопичені в імплантології за останні 20 років, що є 
важливою передумовою іі успішного практичного використання. Також важливим фактором успіху є те, що 
на імплантати звертають увагу все більше людей, которі не готові чи не можуть платити за них високу ціну. 

Низька вартість матеріалів сприяє вибору пацієнтами саме імплантації, замість мінімального 
медичного обслуговування, що не завжди задовольняє пацієнтів навіть в середньостроковій 
перспективі. 

Досягнути кращих результатів двома шляхами: 

• Встановити більше імплантатів за ті ж кошти, при цьому досягнувши більшої надійності,

• або знизити вартість встановлення окремого імплантату, що залучить  більше пацієнтів.

6: ICX-premium® - запорука успіху 6



Тел: +38 044 221 08 99 www.medentis.com.ua  email: info@medentis.com.ua 19 

5900 € 

6: ICX-premium® - запорука успіху 6
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Порівняльний фотоелектронний аналіз (XPS) для визначення 
чистоти поверхності. 
(бор-свердл, абатментів, формувачів ясен і т.ін.) 

С певною періодичністтю раптово обрані продукти нашого виробництва проходять фотоэлектронний аналіз 
для визначення чистоти поверхні.  
Фотоелектронний аналіз є визнаним методом якісного аналіизу елементарного складу речовин, що 
дозволяють визначити хімічний склад поверхні твердого тіла без її ушкодження, показуючи, з яких хімічних 
елементів вона складається. 
Для оцінки ефективності процессів очистки продуктів ICX проводиться порівняльний хімічний аналіз поверхні 
в різних областях замірювання на багатьох продуктах різного ступеня очистки 
(неочищених, очищених за стандартною методикою і додатково очищених). 
Поверхня зразків, що вивчаються, аналізується до глибини проникнення біля 3 мм. і визначається її 
елементарний склад. Результат дозволяє оцінити ступінь забруднення поверхні. 

Дві області вимірювання (ROI = Region of Interest) складу за допомогою фотоелектронного аналізу, в 
даному випадку для бор-свердла. 

Результати цих регулярних тестів гарантують споживачам найвищу чистоту продуктів ICX. 

7: Фотоелектронний аналіз поверхні (бор
 
-

свердл, абатментів, формувачів ясен і т.ін.) 7
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Визначення чистоти поверхні з допомогою 
растрового електронного мікроскопу

Результати досліджень, що були проведені в Кельнскому університеті, показали високу чистоту поверхні  
імплантатів ICX-premium®. 

В своїй дисертації «Дослідження поверхні імплантатів з допомогою растрового електронного мікроскопу», що 
була захищена на медчному факультеті Кельнского університету др. Дирк Дудек, описав дослідження 
поверхні 23 внутрішньокісткових імплантатів різних виробників на наявність органічних та неорганічних 
забруднень, котрі можуть  накопичуватись в процессі виготовлення, очистки, стерилізації і упаковки. 
Спеціальна обробка поверхні імплантату з ціллю збільшення площі біологічно активної поверхні визнана 
умовою успішного зростання з кісткою всіма виробниками імплантатів, еффективність такої обробки отримала 
клінічне підтвердження. Для створення спеціальної структури поверхні імплантатів виробники використовують 
різні методи. Наприклад, комбінація опромінення та травлення приводить до появи бімодальної поверхні 
структури, що дозволяє біологічне та механічне зчеплення з кістковою тканиною на мікроскопічному рівні. 
В результаті останніх електронно-мікроскопічних досліджень стало відомо, що в результаті різних 
технологічних процесів, що застосовуються при виготовленні імплантів, на поверхні титану можуть лишатися 
залишки та забруднення. Ціллю даного дослідження було виявлення та ідентифікація забруднень, що 
накопичуються на імплантатах в процесі технологічної обробки (на прикладі 23 різних імплантатів). 

8: Мікроскопічне дослідження поверхні
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Дослідження складалось з наступних трьох етапів: 
• Дослідження структури поверхні з допомогою растрового електронного мікроскопу

Контрастне зображення поверхні матеріалу, отримане з допомогою віддзеркалених електронів,
дозволяє робити висновки про хімічний склад і розподілення речовин на поверхні.

• Якісний і кількісний аналіз поверхні імплантату методом EDX
По емітованому пробою рентгенівському випромінюванню може бути визначений елементний склад.
Для кожного імплантату був проведений аналіз поверхні і один чи декілька точкових аналізів.

• Кількісна оцінка технологічних залишків на поверхні імплантату для визначення середньої долі
забрудненої поверхні.

Результат досліджень підтвердив високу чистоту поверхні імплантатів ICX-premium®. Ні одна з 
протестованих систем імплантатів інших виробників не показала наближених показників чистоти поверхні. 
Крім ICX-premium® в тесті приймали участь 6 систем. В межах груп продуктів, що досліджуються, після 
багатьох повторів вимірювань, не виявлено значного відхилення результатів (p >= 0.05) 
Система «No-Touch», по которій вже багато років виготовляються та упаковуються продукт ICX і в 
подальшому буде забезпечувати високу чистоту і надійне заживлення імплантатів ICX-premium®. 

Джерело: Duddeck, Dirk: Oberflächenuntersuchung von Implantaten mit dem Rasterelektronenmikroskop . - 2009. -169 S. Köln, Univ., Diss., 
2009 

Струйна обробка і травлення приводять до 
створення на поверхні бімодальної структури, 
котора дозволяє імплантату надійно з'єднуватися з 
кістковою тканиною на рівні мікроструктури. На 
малюнку показана поверхня імплантату при 
збільшенні у 1500 разів . 

Збільшення у 50 разів різьблення імплантату 
ICX-premium® з допомогою растрового 
електронного мікроскопу. 

8: Мікроскопічне дослідження поверхні 8



Тел: +38 044 221 08 99 www.medentis.com.ua  email: info@medentis.com.ua 24 

Вимірювання шляхом визначення кута 
змочуваності водою для різних зубных 
імплантатів. 

NTTF Coatings GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Доктор Udo Grabowy 

Було вивчено змочування водою п'яти моделей імплантатів. Для отримання середнього результату 
використовувалось по два імплантата кожного виробника. Для кожного імплантату було проведено два 
виміри. Значення, що вказані в таблиці, є середніми, вирахуваними по результатам окремих вимірів. 
Результати для екземплярів однієї моделі відрізнялись в межах допустимої похибки вимірів (±3°). 

Для визначення кута змочування був використаний прилад ОСА15 Інституту тонкоплівкових технологій 
Університету Кайзерслаутерна. 
Всі виміри проведені 20.05.2011 на краплях об'ємом 1 мкл. 

Чим меньше кут змочування, тим гідрофильніше поверхня імплантату, і тим сильніше взаємодія поверхні з 
водними середовищами. 
В процесі зрощення з кісткою гідрофільність поверхні відіграє важливу роль, що сприяє відкладенню на 
імплантаті остеобластів та прискорення заживлення. 

ICX-premium®  TiUnite®  
Osseo 
Speed®  

Bone Level 
SLA®  

Необработанный 
титан  

№ партії  20100715-04  378198  66734  Z2752  XXXX  
Кут змочування, 
среднє значення ± 3° 

85,7°  105,1°  106,9°  85,9°  109,9°  

Джерело даних: NTTF Coatings GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Доктор Udo Grabowy 

9: Вимірювання кута змочування водою
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ICX-premium®  
№ партії  20100715-04  
Кут змочування, среднє 
значення ± 3°

85,7°  

TiUnite®  
№ партії  378198  
Кут змочування, среднє 
значення ± 3° 

105,1°  

Osseo Speed®  
№ партії 66734  
Кут змочування, среднє 
значення ± 3°  

106,9°  

Bone Level SLA®  
№ партії Z2752  
Кут змочування, среднє 
значення ± 3°  

85,9°  

Необроблений 
титан  

№ партії XXXX  
Кут змочування, среднє 
значення ± 3°  

109,9°  

9: Вимірювання кута змочування водою 9
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Також як і фотоелектронний аналіз чистоти поверхні, тест на цитотоксичність включений в програму 
регулярного виборочного контролю виробів, що забезпечує незмінно високу якість продуктів ICX. 

Стандарт EN ISO 10993 і підлеглі йому стандарти детально описують вимоги до випробувань на 
підтверження біологічної сумісності речовин, що застосовуються в медицині. 
Одним з важливих тестів, що підтверджують біологічну сумісністьсть, є тест на цитотоксичність, в ході 
котрого вивчається реакція культур клітин на певну речовину. 

В ході тесту на гальмування росту досліджувались властивості екстрагуємих цитотоксичних речовин. 
Біологічним принципом даного тесту є природна реакція, що суттєво уповільнює темпи росту у ссавців і 
може бути оцінена кількісно за допомогою певних токсичних речовин, що особливо сильно перешкоджають 
росту. Зазвичай темп росту визначається шляхом порівняння кількості клітин, чи вмісту білку в клітинах а 
певні моменти часу. 

10: Тест на біологічну сумісність і цитотоксичність 10
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Кількісний тест на цитотоксичність  проводиться на проліферованих культурах фібробластів мишей лінії L929 
з допомогою ряду зразків екстракту, що використовується, різної концентрації. Отримані дані порівнюються з 
результатами контрольних культур (з попередньо позитивним і негативним результатом). 

Результати тестів на цитотоксичність по DIN EN ISO 10993 дають важливу інформацію про те, чи є 
речовина біологічно сумісною, і чи може вона використовувалися для виготовлення медичних 
продуктів. 

Для виготовлення продуктів ICX використовуються виключно високоякісні сорти титану, що довели свою 
нетоксичність в ході численних тестів на уповільнення темпів росту. 

10: Тест на біологічну сумісність і цитотоксичність 10
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Результати досліджень тривалим навантаженням DIN 
EN ISO 14801 проведеного для ICX-premium® Ø 
4.1мм з 15° титановим абатментом, 
підтверджені Фраунгоферовским інститутом 
механіки матеріалов IWM 
(Др. Raimund Jäger и Roland Schäfer, 23. Мая 2011) 

Зубні імплантати впродовж тривалого проміжку часу піддавались значному постійному навантаженню, що 
імітувало навантаження тиском при жуванні. Так як в ідеальному випадку імплантати повинні служити 
пацієнтам впродовж 20-30 років і більше, весь цей час вони будуть піддаватися жувальному навантаженню. 

Приведені в різних літературних джерелах дані по жувальних  зусиллях і кількості жувальних циклів 
відрізняються, і залежать від різних факторів, таких як: індивідуальна анатомія прикусу, вік, кількість, 
жувальна мускулатура та конституція, середнє  змикаюче зусилля щелепи для молодого чоловіка можна 
прийняти 222 Н у фронтальній зоні і 470 Н зоні бокових зубів [см. например: Eichner K. 1963, Blamphin et. 
Al. 1990, A. Balzer et. Al 2002 и Duyck J. 2000] 

11: Тест на стійкість до тривалих навантажень по   

DIN EN ISO 14801 
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Джерело даних: результати досліджень по стандарту ISO 14801, проведених medentis medical, підтверждені 
Фраунгоферовским інститутом механіки матеріалів IWM.  Dr. Raimund Jäger и Roland Schäfer, 23. Мая 2011. 

Для дослідження поведінки матеріалів і конструкції імплантату при жувальних навантаженнях і виявлення 
межового навантаження, було проведене їх моделювання в лабораторних умовах. Міжнародний стандарт 
DIN EN ISO 14801 описує обладнання та процедуру перевірки стійкості імплантатів до тривалих 
навантажень. ICX-premium® бул протестований Фраунгоферовским інститутом механіки матеріалів IWM у 
відповідності з вимогами стандарту. Найвище навантаження, котре впродовж 5 мільйонів циклів витримав 
імплантат ICX-premium®  діаметром 4,1 мм з 15° титановим абатментом дорівнює 900 Н (стандарт вимагає 
стійкості при трикратному застосуванні навантаження 800 Н). 

Результати даного дослідження ще раз показали можливість створення надійної системи імплантатів при 
збереженні доступної ціни. 

11: Тест на стійкість до тривалих навантажень по   

DIN EN ISO 14801 11
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Вимір мікропроміжка -  фонд Роберта Матіса (RMS). 
Зменьшення ризику розвитку периімплантиту 

В рамках контролю системи забезпечення якості, в лютому 2009 року фондом RMS, Швейцарія 
(www.rms-foundation.ch) було проведено вимірювання проміжку між імплантатом і вставленим в нього 
абатментом. 
Для проведення вимірювань оригінальні частини були зібрані у відповідності з інструкцією по експлуатації, 
потім було підготовано продольний шлиф імплантату зі вставленим в нього абатментом. Потім отриманий 
шлиф було оброблено (відполіровано і протравлено). Поверхневе травлення застосувалось для 
видалення матеріалу, що, можливо, накопичився в  проміжку. 

Для виміру проміжку на отриманий шлиф було 
нанесене золоте напилення. Замір проводився 
при збільшенні у 8000 разів. Для калібровки був 
використаний еталонний зразок з відстанню між 
лініями 0,4 мкм. 

1. Постановка завдання фонду RMS:
визначення ширини проміжка між зубним імплантатом і вставленим в нього абатментом.

2. Відбор проб:
продольний шлиф (підготовлений фондом RMS)

3. Обладнання:
растровий електронний мікроскоп Zeiss EVO MA25

4. Методика:
А) Підготовка шлифу: короткочасова точна продольна шліфовка с заключною 
короткочасовою поліровкою отриманного шлифу.
Б) Вимірювання ширини проміжку з допомогою электронного мікроскопу (з золотим 
напиленням на шлиф). Вимірювання проводилось при 8000-кратному збільшенні.

5. Створення зображень з допомогою растрового електронного мікроскопу.

12: Вимір мікропроміжка 12

Расположение 
измеряемого 
участка  

Мал. 2009_01444  

Мал. 2009_01445
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Мікропроміжок між 
імплантатом ICX-premium® і абатментом 

складає: Щілина 1 рис. № 2009_01444 0,52 мкм 

Щілина 2 рис. № 2009_01445 0,40 мкм 

*Вимір проміжку між імплантатом ICX-premium і абатментом проведено в Лютому 2009 року фондом
RMS в рамках одноразового контролю двох раптово обраних нами власних комерційних продуктів. Випадково 
обраний імплантат був зкручений з також випадковим абатментом з зусиллям 30 Нсм. На даному зразку були 
отримані приведені вище результати вимірів (ширина проміжку 1 – 0,52 мкм та 2 – 0,40 мкм). Отримані дані 
описують лише даний даний одиничний зразок. Звертаєм вашу увагу на те, що ці результати не є 
репрезентативними для всього сімейства наших продуктов. У випадку використання інших імплантів і  ширина 
проміжку може змінюватися. Тим не меньше, проміжки у з'єднанні імплантат-абатмент шириною 0,52 и 0,40 
мкм не можуть бути предметом гарантійних претензій. (Імплантат: С-001-390100 / серійний номер: 
20081117-01, абатмент: С-010-020015 / серійний номер 20081205-14) 

12: Вимір мікропроміжка 12

* Щілина 1
мал. № 2009_01444 

0,52 мкм 

*Щілина 2
мал. № 2009_01445 

0,40 мкм 
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Визначення проценту стійкості 469 імплантатів 
двох різних систем імплантатів зменьшеного 
діаметру протягом 7,75 лет 

Дослідження провели: V. E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zöller 

Методи і матеріали 
Протягом 93 місяців 108 паціентам було встановлено 469 імплантатів, на которих були встановлені 
частково фіксовані протези і коронки окремих зубів. Для збору даних були проведені клінічні та 
рентгеноскопічні дослідження. 
Всі 355 імплантати XIVE® були додатково дослідженні . 114 імплантатів premium® були досліджені 
для оцінки їх стану. Підсумкові долі стабільності імплантатів і успішності імплантування були 
визначені на основі клінічних і рентгеноскопічних даних по так званому методу «аналізу активних 
таблиць». 

Мал. 1: Відкриття імплантату в області зуба 21 Мал. 2: Абатмент на імплантаті в області зуба 21 

Мал. 3: Імплантат ICX-premium® Мал. 4: Кінцевий результат з коронкою Cerec® 

13: Дослідження:  стійкість 469 імплантатів 
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Аннотація 
імплантати зменьшеного діаметру можуть 
використовуватись при недостатній товщині 
кістки, але достатній висоті вертикалі, або 
для установки окремих імплантатів в умовах 
обмеженого простору між зубами, що 
залишилися (заміна передніх різців на 
верхній чи нижній щелепі). 
Ціллю даного дослідження було порівняння 
стійкості імплантатів зменьшеного діаметру 
(2,8-3,8 мм) двох різних систем (XIVE® и 
premium®) 

Передумови і ціль 
Ціллю дослідження було порівняння стійкості 
імплантатів зменьшеного діаметру (2,8-3,8 
мм) зі стійкісттю стандартних імплантатів 
(діаметр >3,8 мм). 

premium® (n = 
114) 

N=114 % 

In situ 112 98,2
видалені 2 1,8 
Причина втрати імплантату 
Недостатнє 
зрощення з  
кісткою

2 1,8 

XiVЕ® (n = 355) N=355 % 

In situ 350 98,6
видалені 5 1,4 
Причина втрати імплантату  
Недостатнє 
зрощення з  
кісткою

3 0,8 

Периімплантит 2 0,6 

Результати 
5 з 355 імплантатів XiVЕ®, а також 2 з 114 імплантатів  premium® були втрачені (див. таблиці). Сумарний 
процент успішних імплантацій і збереження імплантатів був вирахуваний по методу активних таблиць 
виходячи з клінічних і рентгеноскопічних даних. 
Сумарний процент збереження імплантатів XiVЕ®  склав 98,6%, а імплантатів premium® – 98,2%. 
Сумарні проценти збереження і успішності імплантування обох досліджених систем імплантатів 
зменьшеного діаметру відрізняються статистично несуттєво (P > 0,05) 

13: Дослідження: стійкість 469 імплантатів 13
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Результати дворічного вивчення «клінічних досліджень 
народних імплантатів ICX-premium в щоденній 
стоматологічній практиці », 
проведеного проф. Йилдиримом в університеті Аахена. 

З Червня 2007 року під керівництвом професора Мурата Йилдирима в університеті Аахена (RWTH Aachen) 
проводиться моніторинг клінічного використання системи ICX-premium® в стоматологічній практиці. 

Ціллю даного дослідження є якнайточніше визначення проценту успішних встановлень імплантатів 
системи ICX-premium®. В статистику були включені практично всі показники для установки імплантатів, 
крім деяких екстремальних випадків. 

14: Дворічне вивчення практичного  застосування ICX-

premium®  14

Імплантати: 

Всього:  413 

Вживлено імплантатів: 

В верхню щелепу: 173 
 В нижню щелепу:   240 

Верхня 
щелепа 
(ВЩ) 

Нижня 
щелепа 
(НЩ) 

premium®            271 

ICX-premium®    142 

Всього:      413 

ICX-premium® premium® 
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Кількість пацієнтів    94 
Кількість щелеп     105 
Вщ/Нщ з деякими зубами: 70 
Вщ/Нщ без зубів:      35 

 Нщ без зубів  Вщ без зубов 

 Вщ з 
деякими 
зубами 

 Нщ з 
деякими 
зубами 

14: Дворічне вивчення практичного 

застосування ICX-premium®  14

Успіхи і втрати: 

Всього:

но:Вааааавтрачено

імплантовано

Успішно збережено: 99,27%

ICX
Машинописный текст
імплантовано

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст
втрачено
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Мікрошорстка поверхня імплантатів ICX-premium® 

для стабілизації структури кісток м'яких тканин 

Відомою і частою проблемою в імплантології є відтерміноване утворення навколо імплантату вогнища 
руйнування і деградації кісткової тканини. Дана деградація в більшості випадків пов'язана з 
деградацією м'яких тканин, що – особливо у фронтальній  області –призводить до проблем з зовнішнім 
виглядом і може привести до втрати імплантату. 

Ризик виникнення ускладнень мінімізують деякі особливості конструкції ї ICX-premium®, а саме: 

• Точно задана мікрошорсткість,
• зменьшення мікрозміщень в з'єднанні імплантат-абатмент.
• Оптимізиована, фізіологічна передача зусилля в кортикальній області,
• мікрогерметичне з'єднання абатмента з імплантатом, що попереджає запалення бактеріальної природи.

15: Мікрошорстка поверхня імплантату 15

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст

ICX
Машинописный текст
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Трохи зкошена, мікрошорстка поверхня імплантату дозволяє досягнути міцного з'єднання з кісткою і 
підвищує стабільність і надійність периімплантитної області кістки, що необхідна для стабилизації м'яких 
тканин.  

Мікрпроміжок в з'єднанні абатмент-імплантат був виміряний фондом Роберта Матіса. Результати 
вимірів для обох продольних шлифів показали ширину проміжка всього 0,52 мкм і 0,40 мкм. Таким 
чином, контакт поверхонь внутрішнього конусу імплантату і конусу абатмента створює 
мікрогерметичне з'єднання.  

Тривале випробування під навантаженням (5 міліонів циклів навантаження), проведенні сумісно з 
Фраунгоферовским інститутом механіки матеріалів IWM, показало, що внутрішньокісткова частина 
імплантату разом з мнутрішнім шестигранником забезпечує оптимальний розподіл навантаження. 
Придушення мікрозміщень підвищує стабільність з'єднання імплантат-абатмент. 

ICX-premium®  запобігає утворенню конусоподібної воронки в кістці навколо імплантату, і 
сприяє довгостроковому стабільному з'єднанню м'яких тканин до імплантату. 

Трохи зкошена, мікрошорстка поверхня імплантата ICX-
premium запобігає формуванню воронки навколо 
імплантату і забезпечує естетичну привабливість і 
задоволеність пацієнтів результатом.

Рентгенівский знімок показує стабільний межовий 
рівень кістки навколо ICX-premium, що оптимально 
підтримує м'які тканини. 

15: Мікрошорстка поверхня імплантату 15
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