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Ổn định sơ khởi (xương có sẵn)

1

Ổn định thứ cấp (xương tân tạo)
Implant ưa nước cấu trúc Nano

100

CHO BỆNH NHÂN CỦA CHÚNG TA

Bề mặt cấu trúc nano của implant
KontactTM N được phát triển nhằm
cho phép:
Tăng tốc độ tích hợp xương (thông qua việc làm tăng
độ ẩm)
Giảm mức độ tiêu xương viền trung bình, từ đó tạo điều
kiện thuận lợi cho sự vững ổn thứ cấp của implant,
Chịu tải lực sớm hoặc tức thời mà không ảnh hưởng
đến sự tích hợp xương
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Thời gian (Tuần)
Sơ đồ sự giảm dần lưu giữ ban đầu (cơ học) và tăng dần ổn định thứ cấp (sinh học) trong quá
trình tích hợp xương

Vào đầu giai đoạn lành thương, sự ổn định ban đầu (đường
màu đen), thuần túy mang tính cơ học, chịu trách nhiệm về sự
cố định của implant1.
Dần dần, sự ổn định thứ cấp (đường chấm chấm) đạt được
nhờ vào sự định vị xương mới tiếp xúc trực tiếp với implant.
Sự ổn định sinh học này được gia tăng tốc độ khi có sự hiện diện
của bề mặt implant cấu trúc nano mang tính ưa nước cao.
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BỀ MẶT CẤU TRÚC NANO
mang tính ưa nước cao tạo điều kiện cho sự
liên kết và tăng sinh của nguyên bào xương

Mật độ tế bào (tế bào/cm2)
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1 Giờ

Vật liệu cấu trúc nano là vật liệu có các cấu trúc có kích thước
từ 1 đến 100 nm. Một bề mặt được gọi là cấu trúc nano khi
có độ nhám theo thang đo nano được đặc trưng bởi sự hiện
diện của các kích thước lặp lại <1μm. Bề mặt cấu trúc nano là
một yếu tố thuận lợi cho việc tăng kết nối của các nguyên bào
xương, so với các bề mặt thông thường3.

Độ phóng đại thấp: nguyên
bào xương trên bề mặt
cấu trúc nano bằng Titane
Ti6Al4V

Tăng độ bám dính của các nguyên bào xương trên bề mặt hợp kim titan Ti6Al4V cấu trúc nano
so với bề mặt hợp kim titan Ti6Al4V thông thường. (thời gian bám dính = 1h), (Webster & al. 2014)3

(b) Độ phóng đại thấp:
nguyên bào xương trên
bề mặt thông thường
bằng Titane Ti6Al4V

Trạng thái bề mặt của implant KontactTM N cho thấy các
cấu trúc nano (Kính hiển vi điện tử quét)

(a) Độ phóng đại cao:
nguyên bào xương trên bề
mặt cấu trúc nano bằng
Titane Ti6Al4V

(b) Độ phóng đại cao:
nguyên bào xương trên
bề mặt thông thường
bằng Titane Ti6Al4V

Quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét các nguyên bào xương trên đĩa bằng Titane Ti6Al4V với trạng thái bề mặt cấu trúc
nano và trạng thái bề mặt cấu trúc thông thường. Thời gian kết dính khoảng 1 giờ. (Webster &al, 2014)3
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3
BỀ MẶT MANG TÍNH ƯA NƯỚC CAO

Phép đo góc tiếp xúc được thực hiện trên những đĩa có trạng
thái bề mặt KontactTM N.
Các giá trị nhận được đều nhỏ hơn 10o và cho thấy bề mặt
KontactTM N mang tính ưa nước cao theo khuyến cáo của
tiêu chuẩn EN 828.

Tính ẩm của bề mặt có vai trò quan trọng để tối
ưu hóa tiếp xúc xương/implant . Những bề mặt
mang tính ưa nước cao thì thuận lợi hơn so với
các bề mặt kị nước, dưới quan điểm tương tác
với dịch sinh học, tế bào và mô. 4,5,6.
Implant KontactTM N được đặc trưng bởi trạng thái
bề mặt cấu trúc nano mang tính ưa nước cao:
tạo điều kiện cho sự tái khoáng hóa xương.
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Chất lỏng làm ẩm mô phỏng các tính chất của
máu

Góc tiếp xúc <10°.
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4

Nghiên cứu cho thấy BIC (% tiếp xúc xương/cấy
ghép) cao hơn đối với Implant KontactTM N so với
Implant đối chứng ở 4 và 12 tuần: sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê về tổng giá trị BIC (tức là hàm dưới
và hàm trên) (p <0,05) giữa Implant nhóm chứng và

SỰ CẢI THIỆN VÀ TĂNG TỐC ĐỘ
TÍCH HỢP XƯƠNG

Implant KontactTM N sau 4 tuần cấy ghép.

*

Một nghiên cứu tiền lâm sàng trên 6 con lợn
nhỏ Yucatan đã được thực hiện để đánh giá
quá trình tích hợp xương (% BIC: tiếp xúc với
xương/implant) ở thời điểm 4 và 12 tuần sau
khi cấy ghép implant nha khoa Kontact TM N
(implant nhóm thử nghiệm) bằng Titan độ V có
bề mặt có bề mặt vi thô/ cấu trúc nano so với
implant nha khoa nhóm chứng bằng Titanium

BIC (% )
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nhóm chứng
4 tuần

Implant
KontactTM N
4 tuần

Implant
nhóm chứng
12 tuần

Implant
KontactTM N
12 tuần

Tỷ lệ tiếp xúc xương/implant (BIC) của nhóm chứng so với nhóm
thử nghiệm ở 4 và 12 tuần (* p <0,05)

độ V với bề mặt siêu thô/không cấu trúc nano.
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5

4 TUẦN
Hàm dưới

Hàm trên
Nhuộm mô học HES trên 2 mẫu Implant
KontactTM N sau 4 tuần cấy ghép chứng
minh sự hiện diện của mô xương (màu
hồng) ở vị trí tiếp xúc với implant.

NHUỘM MÀU MÔ HỌC

Nhuộm mô học theo phương pháp Trichrom
của Mason trên 2 mẫu KontactTM N sau 4
tuần cấy ghép chứng minh sự hiện diện
của xương khoáng hóa (màu xanh lá cây)
ở vị trí tiếp xúc với implant.

Nhuộm mô học (phương pháp HES và Trichrom
của Masson, độ phóng đại x 1,5) đã xác nhận
sự tích hợp xương tốt của Implant Kontact TM N
sau 4 và 12 tuần.

Bên đây là những hình ảnh mô học của Implant
KontactTM N được cấy vào hàm dưới và hàm trên
của heo nhỏ sau 4 và 12 tuần.

12 TUẦN
Hàm dưới

Hàm trên
Nhuộm mô học HES trên 2 mẫu Implant
KontactTM N sau 12 tuần cấy ghép chứng
minh sự hiện diện của mô xương (màu
hồng) ở vị trí tiếp xúc với implant.

Nhuộm mô học theo phương pháp Trichrom
của Mason trên 2 mẫu KontactTM N sau 12
tuần cấy ghép chứng minh sự hiện diện
của xương khoáng hóa (màu xanh lá cây)
ở vị trí tiếp xúc với implant.
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6
PHÂN CẤP IMPLANT
TOÀN DIỆN VÀ
BỀN VỮNG
đem lại kết quả dự đoán được
và thẩm mỹ

THIẾT KẾ IMPLANT HIỆU QUẢ

Dạng hình trụ chóp: sự cô đặc xương dần dần đảm bảo
vững ổn ban đầu tốt hơn
Bề mặt Increaser (tăng cường): lưới thứ cấp làm tăng bề
mặt phát triển và tạo điều kiện cho lực phân bố lực lên môi
trường xương tức thì.
Ren liên tục (Constant Leaf): các cánh cắt dọc theo toàn
bộ chiều dài của implant tối ưu hóa sự vững ổn, giảm áp lực
chèn ép lên xương.
Cổ Implant có thiết kế vát và có cấu trúc vi mô: thiết kế cải
tiến của mặt vát cho phép lưu giữ cục máu đông cần thiết
cho quá trình tạo xương, điều này giúp củng cố các mô xung
quanh implant nhờ vào bề mặt phụ trợ.
Chóp hình cầu không gây sang chấn bảo vệ cấu trúc giải
phẫu trong quá trình can thiệp phẫu thuật.
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VẬT LIỆU VÀ BỀ MẶT IMPLANT PHÙ HỢP
Hợp kim Titan dùng trong y khoa - độ V với trạng thái bề mặt mang cấu
trúc nano (có kích thước <1μm), vi nhám (Ra=1-2 μm) và ưa nước (góc tiếp
xúc <10 o) đem lại tính ẩm hoàn hảo thuận lợi cho sự kết nối của các tế bào
sinh xương nhằm tích hợp xương nhanh hơn.

KẾT NỐI TỐI ƯU
Kết nối dạng Cône Morse (10°): sự khít kín đối với
vi khuẩn và sự tương thích hoàn hảo giữa implant và
abutment giúp loại bỏ các chuyển động vi thể. Điều
này giúp tăng cường sự đề kháng cơ học của implant
và abutment.
Chỉ dẫn STSystem: Kết nối dạng Cône Morse đã được
cấp bằng sáng chế có sáu vị trí ở implant và ba vị trí ở
abutment. Việc đặt dễ dàng của abutment cho phép
tái định vị trực quan, nhanh chóng và đáng tin cậy
của các bộ phận phục hình.
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GIẢI PHÁP PHỤC HÌNH ĐA DẠNG
Phục hình đơn lẻ và nhiều đơn vị: gắn, bắt vít, tháo lắp, cố định.
Phục hình toàn hàm với dòng abutment Locator ® và Iso-Post.
Abutment cá nhân hóa (Custom-made abutment) nhờ dòng TiBase và
Scanbody cũng như trung tâm gia công chuyên dụng về CAD/CAM của
chúng tôi.

KẾT QUẢ THẨM MỸ LÂU DÀI
CHO BỆNH NHÂN CỦA BẠN
Platform-Switching thúc đẩy sự ổn định của mô xương và nướu xung quanh
implant 7,8,9 và cải thiện kết quả thẩm mỹ.
Dạng lõm của các vít lành thương với các đường kính khác nhau tạo ra mặt
thoát nướu thích ứng với răng được thay thế.
Vị trí dưới xương 2 mm làm tăng và củng cố thể tích mô xương quanh
Implant 10,11,12, các mô này bằng cách hình thành các vòm niêm mạc sẽ thúc
đẩy việc bảo tồn và hình thành gai nướu cho kết quả thẩm mỹ bền lâu.
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MỘT BỘ DUNG CỤ CHO TẤT CẢ
IMPLANT KONTACT TM
Tinh giản để ít cồng kềnh và lưu trữ tối ưu.
Có thể đọc được nhờ các dấu màu để
định danh nhanh các dụng cụ.
Tiện dụng với việc mở nhanh và dễ dàng
tạo điều kiện tiếp cận dụng cụ.
Hoàn toàn có thể tháo rời để khử khuẩn
toàn bộ và có thể hấp vô trùng.

DỤNG CỤ TIỆN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ ĐỂ
PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG
Mũi khoan và mũi thăm dò được bảo vệ bởi lớp phủ PVD tân tiến và đã
được cấp bằng sáng chế.
Giảm làm nóng mũi khoan trong quá trình cắt.
Bảo vệ chống oxy hóa.
Tăng chất lượng cắt và giảm mài mòn.
Đánh dấu rõ ràng và nổi bật hơn: tăng cường khả năng hiển thị và giúp
đánh giá tốt hơn về độ sâu của mũi khoan
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2

- Ca lâm sàng do Bác sĩ LAYET Michel (Pháp) thực hiện

Răng 46 được phục hồi với Implant K4210N được đặt ở vị trí dưới xương (1 mm) tại một vị
trí mất răng lâu năm (> 6 tháng) do sâu răng. Kỹ thuật phẫu thuật 1 thì sử dụng hệ thống
phục hình Iso-Post của Biotech Dental.

7
CA LÂM SÀNG
1

a

- Ca do Bác sĩ Jean-Francois THIBAULT (Pháp) thực hiện

Răng 12 được phục hồi bằng implant K3610N được đặt ở vị trí dưới xương (2 mm) trong
một vị trí mất răng gần đây do sâu răng. Kỹ thuật phẫu thuật 1 thì với chịu tải lực tạm sớm.

b

c

d

(a) Phim quanh chóp sau phẫu thuật
(b) Phim quanh chóp khi cho tải lực sau cùng 59 ngày sau khi đặt implant cho thấy sự tái sinh xương 1mm trên
mào xương ổ.
(c) Phim quanh chóp 4 tháng sau khi đặt implant cho thấy sự tái sinh xương 2 mm ở mào xương.
(d) Phim quanh chóp 6 tháng sau khi đặt implant.

Răng 11 và 22 được phục hồi bằng hai Implant K4210N được đặt ở vị trí dưới xương
(2 mm) tại các vị trí mất răng lâu năm (<6 tháng) do bệnh nha chu. Kỹ thuật phẫu
thuật 2 thì sử dụng hệ thống phục hình Iso-Post của Biotech Dental.

a

b

(a) Phim quanh chóp sau khi đặt implant
(b) Chịu lực tạm thời trong vòng 7 ngày kể từ khi đặt Implant.
(c) Chịu lực sau cùng trong vòng 56 ngày kể từ khi đặt Implant.
(d) Phim quanh chóp 6 tháng sau khi đặt implant.
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c

d
a

b

c

(a) Phim quanh chóp sau phẫu thuật
(b) Tải lực tạm thời trì hoãn 68 ngày sau khi đặt implant cho thấy sự tái sinh xương đáng kể trên mào xương.
(c) Phim quanh chóp 6 tháng sau khi đặt implant
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3

4

- Ca lâm sàng do Bác sĩ LAYET Michel (Pháp) thực hiện

- Ca lâm sàng do Bác sĩ KHOURY Elias (Pháp) thực hiện

Các răng 36, 37, 46, 47 được phục hồi bằng 4 Implant K4208N được đặt ở vị trí dưới xương

Các răng 25 và 26 được phục hồi với Implant K3610N và K4210N được đặt ở vị trí dưới xương

(0,5mm) trong vùng mất răng gần đây do sâu răng. Kỹ thuật phẫu thuật 1 thì với tải lực trì

(2 mm) tại vị trí mất răng lâu năm bệnh nha chu. Kỹ thuật phẫu thuật 2 thì.

hoãn cho các răng 36 và 37 và kỹ thuật phẫu thuật 2 thì cho các răng 46 và 47.

a

b

c

(a) Phim quanh chóp sau phẫu thuật

a
(a) Phim quanh chóp sau phẫu thuật

b

c

(b) Phim quanh chóp 2 tháng sau khi đặt implant
(c) Phim quanh chóp 6 tháng sau khi đặt implant cho thấy sự tái sinh xương 2 mm trên mào xương.

(b) Phim quanh chóp 2 tháng sau khi đặt implant
(c) Phim quanh chóp 6 tháng sau khi đặt implant
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