


 Tisztelt Olvasó! 

 A Kutatás - Fejlesztés az a terület, melyben 
egyértelmű szerepet vállalt fel, és tölt be a BIONIKA 
a magyar implantológiában. Megalakuláskor elsőd-
leges szempontként határoztuk meg azt a célt, hogy 
elsősorban az egészségügy felé orientálódva hoz-
zuk létre termékstruktúránkat. A 22 évvel ezelőtti, 
a jelenlegi cégünk elődjeként létrehozott, BIONIKA 
Műszaki- Fejlesztési Mérnöki Iroda neve is erre utal. 

 Az első magyar csípőprotézis biomechanikai 
vizsgálatát kezdeményezésemre végezte a Miskol-
ci Egyetem. Ugyan csak itt végeztük el az első hazai 
Dinamikus Combnyak csavar, a BHS, tartóelemé-
nek, valamint a szintén trochanter tájéki combcsont 
töréseknél alkalmazott, Bionika Y-szeg (BYN) gyor-
sított élettartam vizsgálatát. Arra törekedtünk, hogy 
az élettani viszonyokat mind teljesebb módon mo-
dellezzük. Például a vizsgált implantátumot a dina-
mikus igénybevétel során, a testnedveknek megfe-
lelő Ringer oldatba helyeztük. 

 Nagy segítség volt az, hogy számos 
implantológus orvos tudott velünk együtt lelkesedni, 
szinte munkatársként, a fejlesztéseink során. 
 
 Napjainkban a fogászati implantológiában 
indítottunk olyan projekteket, melyek szintén nem 
nélkülözhetik ezt az összekapaszkodást. 

 Fejlesztési eredményeinket rendszeresen 
közre adjuk, melyekhez nyitottan várjuk az innova-
tív szakmai közreműködést. Biológiai, mechanikai 
és magas szintű CAD-CAM technológiai ismeretek 
szükségessége sarkall arra, hogy kérjük, elfogadjuk, 
beépítsük termékeinkbe az önzetlen, újító gondola-
tokat, melyeket ezúton is köszönünk. 
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Kúpos kapcsolat: Hex@con
A mérnöki gyakorlatban már jól bevált, legtökéletesebb 
illeszkedést biztosítja. A CorticaL implantátumnál 30 fo-
kos kúpszöget használunk, mely mikro mozgás mentes 
erőátvitelt eredményez, és kedvező feltételeket nyújt a 
pontos nyitott vagy zárt kanalas mintavételhez, még na-
gyobb szögeltérések esetén is.

Cortical Level:
Műtéti tapasztalatok hosszú távon azt bizonyítják, hogy 
az implantátum bennmaradási esélyét lényegesen javít-
ja ha a corticalis szintre illetve az alá ( 0,5-1 mm-re ) kerül 
behelyezésre az implantátum felső pereme.

Platform switching:
A felépítmény kapcsolódó átmérője kisebb mint az im-
plantátum csonthoz kötődő külső része. A lágyszövet  
így rázár a csontfészek és az implantátum érintkezési 
felületének bemenő nyílására, letakarva, leszigetelve 
azt, mint egy tömítőgyűrű.

Kúpos, spirálisan mikrobarázdált corticalis felület:
A több bekezdésű mikrobarázdált spirális felület a cor-
ticalisba kapaszkodva, jelentős teherviselő elemként 
funkcionál, mind a primer, mind a későbbi fázisban.
Ez a kúpos tömítő, önzáró menet struktúra, elősegíti a 
dinamikus erőhatások levezetését, és biztosítja a mikro-
mozgás mentes állapotot, a gyors beépüléshez.

Root-forma, nagy menetemelkedésű spongiosa 
menet:
A menet - kúposságának és nagy menetemelkedésű, 
nagy menetmélységű, önmetsző kialakításának 
köszönhetően - csonttömörítő hatással rendelkezik. Ez 
által lehetőség nyílik arra, hogy igény szerint akár azon-
nal terhelhető legyen az implantátum.




