ΠΡΟΗΓΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΎΜΕΝΗΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ

Εξοικονόμηση χρόνου και
δημιουργία των προϋποθέσεων
για ασφαλή και επιτυχημένα χειρουργεία

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία και ο ψηφιακός σχεδιασμός
του εμφυτευματολογικού χειρουργείου, κάνουν τη διαδικασία
ασφαλή, προβλέψιμη και αποτελεσματική.
Το ζητούμενο σχέδιο θεραπείας καταρτίζεται από τον θεράποντα ιατρό σε συνεργασία
με τους γιατρούς της Ariston Dental, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό
ψηφιακών προϊόντων και την ψηφιακή ροή εργασίας.

Πλήρης διαγνωστική μελέτη
και σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα
από εξειδικευμένο γιατρό

Σχεδιασμός χειρουργικού νάρθηκα
από εξειδικευμένο χειριστή

Στην Ariston Dental σκοπός μας δεν είναι απλά ο ψηφιακός σχεδιασμός χειρουργικών οδηγών.
Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως μοναδικό και αναλύεται διεξοδικά από τους γιατρούς
της εταιρείας μας μέχρι να προταθεί το ιδανικό σχέδιο χειρουργικής
και προσθετικής αποκατάστασης.

Οι γιατροί της Ariston Dental
ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
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Κάνουν πλήρη ανάλυση του περιστατικού βάσει
των δεδομένων και προτείνουν το ιδανικό πλάνο
χειρουργικής διαδικασίας

Αναλύουν και προτείνουν την ιδανική προσθετική
αποκατάσταση (συγκολλούμενη/κοχλιούμενη), τις κλίσεις
των αυλών κοχλίωσης κ.λπ.
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Στη συνέχεια σχεδιάζουν:
• Χειρουργικούς οδηγούς
•Μ
 εταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις
(όπου απαιτείται)

Παράδοση digital box (3-5 μέρες) με ό,τι απαιτείται
για το χειρουργείο:
• Χειρουργικός οδηγός
• Πρωτόκολλο τρυπανισμού
• Εμφυτεύματα
• Μοσχεύματα, μεμβράνες (σε συνεννόηση)
• Μεταβατική αποκατάσταση

Το τμήμα μελέτης & σχεδιασμού παρέχει Pilot νάρθηκες για
τοποθέτηση εμφυτευμάτων Paltop, καθώς και
όλων των εταιρειών εμφυτευμάτων που μπορεί να ζητηθούν.

Pilot
νάρθηκες

Η χρήση Pilot Guide ενδείκνυται για:
• Περιστατικά με λεπτή γνάθο όπου απαιτείται οστεοσυμπύκνωση
• Κλειστή ανύψωση ιγμορείου
• Περιοχές όπου απαιτείται εκτεταμένη ανάπλαση
• Περιπτώσεις όπου ο κλινικός προτιμάει να τροποποιήσει την αρχική
οστεοτομία και να προχωρήσει με ελεύθερο χέρι
• Περιστατικά με τύπο οστού D1/D2. Το οστό με υψηλή πυκνότητα επιτρέπει
στον κλινικό να ακολουθήσει την αρχική οστεοτομία χωρίς παρεκκλίσεις

Το τμήμα μελέτης & σχεδιασμού παρέχει Fully Guided νάρθηκες
για τοποθέτηση εμφυτευμάτων Paltop.

Paltop
Fully Guided
νάρθηκες

Με τη χρήση του Fully Guided νάρθηκα, το εμφύτευμα μπορεί
να τοποθετηθεί με γνώμονα την ιδανική προσθετική απόδοση.
Παρέχει πλήρη καθοδήγηση όλης της αλληλουχίας τρυπανισμού,
περιλαμβανομένης και της τοποθέτησης του εμφυτεύματος μέσα από
το χειρουργικό οδηγό. Επιπλέον, μπορούν να έχουν εκ των προτέρων
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στηρίγματα (abutments) και μεταβατικές
προσθετικές εργασίες.
Η χρήση Fully Guided Ναρθήκων ενδείκνυται για:
• Άμεσες τοποθετήσεις εμφυτευμάτων
• Περιοχές με ένδειξη flapless
• Όπου απαιτείται προκατασκευασμένη προσωρινή

Οι γιατροί της Ariston Dental είναι στη διάθεσή σας για
περισσότερες πληροφορίες και εύκολη καθοδήγηση
σχετικά με την ψηφιακή υπηρεσία.
Η υπηρεσία ariston digital εξυπηρετεί γιατρούς
σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.
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