


 Tisztelt Olvasó! 

	 Mint	 azt	már	 az	 előző	 hírlevelünkben	 is	 írtuk	
a	BIONIKA	Implantológiai	Hírlevél	eddig	havi	rendsze-
rességgel	jelent	meg,	hogy	Önöket	szolgálja	-hivatásá-
nak	megfelelően-	újabb	és	újabb	fejlesztéseink	ismer-
tetésével.	Az	eltelt	félév	tapasztalata,	hogy	elértük	cé-
lunkat:	egyre	többen	ismerik	és	használják	termékein-
ket,	és	nő	a	bizalom	a	BIONIKA	márkanév	alatt	forgal-
mazott	implantátumok	iránt.	
	 A	hosszúra	sikerült	nyári	szünetet	követően,	to-
vábbfejlesztettük	kiadványunkat,	mely	során	első	sor-
ban	 tudományos	 igénnyel	 megdupláztuk	 terjedelmét.	
Így	 szeretnénk	 lehetőséget	 biztosítani	 minden	 olyan	
érdeklődő	számára	akik	a	tudományos	publikálás	ezen	
formáját	választják.
Ennek	a	célukitűzésünknek	a	megerősítése	érdekében,	
a	BIONIKA	CorticaL	Implantációs	Rendszerről	is	olvas-
hatnak	partnereink.	Továbbá	bemutatjuk	a	Compatible	
Rendszerünket,	mellyel	 azon	 felhasználóknak	 szeret-
nénk	segíteni,	akik	első	sorban	egyedi,	speciális	meg-
oldásokat	keresnek.
	 Gyakorló	 implantológus	 olvasóinktól	 továbbra	
is	azt	kérjük,	hogy	osszák	meg	implantológiai	munká-
juk	tapasztalatát	partnereinkkel.	Ön	is	jelentkezzen	le-
endő	szerzőink	sorába!
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Csúcstechnológia	 alkalmazásával	
nemcsak	 a	 termékek	 fejlesztésére,	
hanem	a	gyártástechnológia	 korsze-
rűsítésére	 is	 nagy	 hangsúlyt	 helye-
zünk.	

Kiváló	 orvos-mérnök	 együttműködés	
révén	 született	 a	 CorticaL	 fogászati	
implantátum	család	is	2006-ban.
Erre	 az	 adott	 indíttatást,	 hogy	 az	
egyik	 tulajdonos	 részére	 aktuális-
sá	 vált	 fogpótlás	 elvégzése,	 aki	 sa-
ját	maga	részére	tervezte	meg	ezt	az	
implantátumot.	 Így	 ebből	 a	 típusból	
az	első	7	darab	neki	került	beültetés-
re,	melyek	 azóta	 is	 problémamente-
sen	funkcionálnak.

Dr.	 Miskolci	 Sándor	 tapasztalataira	
építve,	 a	 megfogalmazott	 igényből,	
mely	a	legelfogadottabb	elvi	megfon-
tolásokra	épült,	napjainkra	a	CorticaL	
egy	korszerű	érett	rendszerré	vált.
A	 CorticaL	 legfőbb	 jellemvonásai	 az	
összefoglaló	ábránkon	olvashatók.
Ezek	 közül	 kiemeljük,	 a	 felépítmé-
nyek	kúpos	kapcsolatát,	melyet	1989	

óta	használunk	különböző	rendszere-
inknél,	 leginkább	 hatszög	 elfordulás	
gátlással	társítva.
Az	 implantátum	menetkialakításának	
jellegzetessége	pedig	egy	olyan	ket-
tős	 rádiuszos	 menet,	 mely	 epszilon	
formájú,	innen	kapta	az	epszilon	me-
net	elnevezést.
A	nagy	menet	emelkedés	és	a	nagy	
menet	mélység	komoly	stabilitást	köl-
csönöz	 az	 implantátumnak	 primeren	
is.	Ezen	kúpos	csavarmenet	jól	tömö-
ríti	a	csontot,	 így	az	esetek	nagy	ré-
szénél	előtömörítés	szükségtelen.	
A	CorticaL	felületstruktúráját	a	jól	be-
vált	1989	óta	alkalmazott	„BioTiS”	el-
járásunkkal	 alakítottuk	 ki.	 Ennek	 lé-
nyege,	 a	 tisztaság,	 melyet	 egy	 ösz-
szetett	 savazási	 és	 elektrokémiai	
tisztítási	folyamaton	keresztül	valósí-
tunk	meg.	Ezen	immár	klasszikusnak	
mondható	 eljárásunkkal	 felületkezelt	
implantátumok,	 a	 több	mint	 20	 éves	
tapasztalataink	 szerint	 rendkívül	 jól	
csontosodnak.	Ez	a	tapasztalat	meg-
állja	a	helyét	az	egyfázisú	csavarok-
ra	épülő	 -	 a	beültetést	 követően	3-5	
napos	sebgyógyulást	kivárva	-,	terhe-
lésnek	kitett	fogművek	esetén	is.

Az	implantátum	rendszer	legnagyobb	
előnye,	az	egyszerűség,	mely	sokol-
dalúsággal	párosul.	
A	 legbonyolultabb	 esetekre	 is	 gyári	
fejek	állnak	rendelkezésre,	melyek	a	
NORMÁL	méretű	 3,5-6	mm	 átmérő-

jű	implantátum	tartományban	azonos	
kapcsolódási	 mérettel	 illeszkednek.	
Kevés	csont	esetén	jól	használhatók	
az	EXTRA	RÖVID	 (6-7	mm	hosszú)	
implantátumok,	illetve	az	EXTRA	VÉ-
KONY	(átmérő	3	mm)	belső	illeszke-
désű	csavarok.	
A	 BIONIKA	 mint	 hazai	 gyártó,	 nem	
csak	előre	gyártott,	hanem	egyedi	jel-
leggel	 tervezett	 felépítményekkel	 is	
segíti	a	felhasználókat,	mint	ahogy	ez	
az	 igények	alapján	 kiderült,	 nagy	 si-
kerrel.	 Például	 lehetőség	 van,	 0-45	
fokos	 implantátum	 beültetési	 szög	
esetén	is	megfelelő	megoldásra.

Nagy	erőfeszítést	 teszünk	annak	ér-
dekében,	hogy	határainkon	kívül	is	pi-
acképes	 európai	 színvonalú	 csoma-
golási	kultúrát	valósítsunk	meg.
Az	 alkalmazott	 hármas	 csomago-
lás	 fő	eleme	egy	víztiszta	műanyag-
ból	fröccsöntés	technológiával	előállí-
tott	bliszter	doboz,	melyet	gyógyszer-
ipari	 alumínium	 bliszter	 fólia	 zár	 le.		
Ebbe	helyezzük	a	záródugóval	lezárt	
implantátumot	tartalmazó	üvegcsét.
A	 külső	 csomagolódoboz	 esztétikus	
megjelenésű	és	a	méretstruktúrához	
igazodó	színkóddal	van	ellátva.	
A	 CorticaL	 Fogászati	 Implantátum	
Rendszert	 ajánljuk	 mindazoknak,	
akik	 lépést	 kívánnak	 tartani	 a	 fogá-
szati	 implantológia	 fejlődésével,	 és	
valódi,	utolérhető	garanciát	várnak	el	
a	gyártótól.

A BIONIKA Medline Kft. ha-

gyományaihoz híven, folya-

matosan megújítja termék-

struktúráját.

5 éves a BIONIKA CorticaL rendszer
Dr. Miskolci Sándor és Hajdú József





Felhasználóbarát kompatibilitás
Hajdú József - BIONIKA Medline Kft.

A	 fejlesztések	 során	 állandó	 problé-
ma	volt,	hogy	a	korai	 implantátumok	
nem	 voltak	 standard	 rendszerek,	
ezért	 a	 protetikusok	 nehezen	 tud-
tak	eligazodni	közöttük.	A	sokféleség	
számos	technikai	problémát	vetett	fel	
nem	csak	a	beültetésnél,	de	a	fogmű	
elkészítésénél	 is.	 Ezek	megnövelték	
az	 előállítási	 oldalon	 a	 költségeket,	
amelyek	az	implantátumok	árában	is	
érezhetőek	voltak.
A	 szakértőinkel	 együttesen	 igyekez-
tünk	megfogalmazni	 a	 különbözősé-

gekből	 eredő	 kockázatokat,	 melyek-
kel	nap,	mint	nap	találkoztunk.	Példá-
ul	 -	 talán	kifejtenünk	se	kell	 -	az	ab-
ból	 eredő	 problémát,	 hogy	 a	 több-
részes	 implantátumok	 átmenő	 csa-
varjainak	 a	 kulcsnyílása	 geometri-
áját,	 méretét	 tekintve	 is	 igen	 sokfé-
le	 a	 legelterjedtebb	 rendszerek	 ese-
tében.	 Ha	 csak	 a	 hatszög	 kulcsokat	
nézzük,	 ezek	 között	 a	 leggyakrab-
ban	előforduló	méretek	1mm,	1,2mm,	
1,25mm,	1,27mm,	1,3mm,	1,67mm...	
Ezért	 arra	 törekedtünk,	 hogy	 egysé-
gesítsük	a	cégünknél	gyártott	átmenő	
csavarokat	 ,	hatszögnyílást	és	a	be-
hajtó	kulcsokat.
Számos	 olyan	 példát	 említhetnénk	
mely	 esetekben	 20-30%-kal	 olcsóbb	
lett	a	gyártás	az	egységesítés	követ-

keztében.	Ez	tükröződik	az	árainkban	
is,	ha	összehasonlítjuk	más		 implan-
tációs	rendszerekkel.
A	 sokféleség	 csökkenésével	 nőtt	 az	
egy	 gyártási	 ciklus	 alatt	 megtermelt	
darabszám,	ami	a	minőség	javulását	
is	hozta	magával.	

Többször	 találkoztunk	 olyan	 problé-
mával	is,	amit	nem	lehetett	orvosolni	
a	klasszikus	rendszerekkel,	és	egyedi	
megoldásokra	volt	szükség.	A	„nagy”	
rendszerek	 ezt	 a	 rugalmasságot	 ne-
hezen	 vagy	 egyáltalán	 nem	 tudták	
biztosítani	felhasználóik	számára.	Ez	
is	 hozzájárult	 a	 COMPATIBLE	 rend-
szerünk	kifejlesztéséhez.	

Tehát	ez	a	kettősség,	a	kompatibilitás	
szem	előtt	tartása,	és	az	egyre	gyak-
rabban	megjelenő	egyedi,	testre	sza-
bott	megoldások	igénye	hozta	létre	a	
BIONIKA	 COMPATIBLE	 felépítmény	
családot.

•	 Az	igények	azt	mutatták,	hogy	szin-
te	 minden	 rendszernél	 szükséges	
keskeny	 felépítmény,	 egyenes	 és	
szögdöntött	 változatban,	 melyeket	
leginkább	 ideiglenes	 fogművekhez	
alkalmaznak.	

•	 Az	esztétikai	 igény	fejlődése	hozta	
magával	 az	 anatómiai	 felépítmény	
formákat,	szintén	egyenes	és	szög-
döntött	kivitelben.	

•	 Az	 esetek	 70%-ban	 azonban	 ki-
elégítő	megoldást	 eredményeznek	
az	univerzális	 implantátum	 fejeink.	
Ezért	ez	vált	a	legkedveltebbé	a	pi-
acon.	

•	 Továbbá	 egyre	 szélesebb	 körben	
használják	 a	 kivehető	 fogpótlások	

Az elmúlt 20 évben külön-

böző orvoscsoportokkal 

együttműködve több, mint 

30 implantációs rendszer 

kifejlesztésében vettünk 

részt nemzetközi, és hazai 

szinten, melyek közül szá-

mosat jelenleg is gyártunk. 

Felépítmény	felsőrész	típusok:

Keskeny	fej,	
egyenes

Keskeny	fej,	
ferde

Univerzális	fej,	
kúpos

Anatómiai	fej,	
egyenes

Anatómiai	fej,	
ferde

Stégfej Patent	fej Cirkon	alap

Platform	típusok:

Menet	típusok:



számára	 a	 különböző	 gömbfejes	
megoldásainkat	(OT-CAP,	O-ring).	

•	 A	 fejlődés	 egyre	 bonyolultabb	 fog-
mű	megoldásokat	 hozott,	 így	 ked-
velté	 kezdenek	 válni	 a	 fogtechni-
kusok	 által	 önthető	 hidak.	 Ehhez	
nagy	segítséget	nyújtanak	a	külön-
böző	kivitelű	stég	fejeink	(kiégethe-
tő	műanyag	elemmel).	

•	 A	 robbanásszerűen	megjelenő	 cir-
kon	 technika	 hozta	magával	 a	 cir-
kon	alapok	 igényét,	melyeket	min-
den	 rendszerhez	 nagy	 választék-
ban	biztosítani	tudunk.

•	 Természetesen	a	kompatibilis	meg-
oldásként	 ajánlani	 tudunk	 más	
igénynek	 jobban	 megfelelő	 formá-
kat	 is,	 melyek	 lehetőséget	 adnak	
nagy	 szögeltérések	 korrekciójára,	
így	 például	 a	 fordított	 kúp	 formá-
jú	BIONIKA	Trapéz	fej,	és	a	45°-os	
korrekciót	 is	 biztosítani	 képes	 elő-
nagyolt	BIONIKA	Delta	fej.

•	 További	 példaként	 említhetjük	 a	
kompatibilis	 termékeink	 sorába	 a	
keskeny	és	széles	varrható	 ínyfor-
mázó	 fejeket,	 valamint	 a	 lokátor	
felépítményinket.

•	 Természetesen	minden	fej	típusnál	
az	 implantátum	 platform	 típusokat	
figyelembe	véve	igényelhetők	Plat-
form	Switching	(PS)	változatok	is.

Ahány	 rendszer	 annyi	 féle	 műszer-
készlet	 a	 piacon.	Ez	 jelentős	 költsé-
geket	jelent	a	fogorvosok	és	a	keres-
kedők	 számára.	 Továbbá	 keveredés	
is	adódhat	a	műtéti	stressz	közben.	
Partnereink	 közül	 többen	 kérték,	
hogy	alakítsuk	rendszereinket	a	meg-
lévő	 általános	 műszerkészleteikhez,	
olyan	minimális	változtatásokkal,	ami	
feltétlenül	szükséges	ahhoz,	hogy	al-
kalmazni	 tudják	 implantátumainkat.	
Így	 alakult	 ki	 a	 BIONIKA	 UNIVER-
ZÁLIS	műszerkészlet,	amely	minden	
BIONIKA	 rendszer	 beültetésére	 al-
kalmas,	 valamint	 számos	más	 ezzel	
kompatibilis	 rendszer	 is	 beültethető	
vele.

A	felépítményeken	kívül	nagyon	sok-
fajta	implantátum	fejlesztési	igényt	is	
igyekszünk	 kielégíteni,	 melyek	 leg-
jobban	megfelelnek	egy-egy	gyakor-
lott	 implantológus	 személyes	elvárá-
sainak,	illetve	testre	szabott	módon	a	
beteg	adottságainak.




