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SYSTEM  IMPLANTÓW  ZL-DURAPLANT             | 

KORZYŚCI DLA DOBRA PAŃSTWA PACJENTÓW 

 
   IIINNNSSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTAAARRRIIIUUUMMM                                    | 

System DURAPLANT spełnia wszelkie wymogi „Porozumienia 
Frankfurckiego”. Oferowane zestawy instrumentów mogą być 
sterylizowane w autoklawach, ich układ jest przejrzysty i odpowiada 
logicznemu przebiegowi procesu leczenia. Wiertła wykonane są z czystego 
tytanu i oferują maksymalną jakość oraz optymalną żywotność. 

   MMMAAATTTEEERRRIIIAAAŁŁŁ                                          | 
Materiał TIMEDUR®  to wzmocniony czysty tytan (wg opinii Urzędu Kontroli 
Materiałowej NRW z roku 1990 dysponuje on o 50 % wyższym 
wskaźnikiem twardości niż tytan standardowy 2), wszystkie implanty, 
wiertła i łączniki wykonane są z tego materiału. Gwarantuje to przebieg 
leczenia zgodny z wymogami systemów implantologicznych wykonanych z 
materiałów monolitycznych. Dużą zaletą jest w tym przypadku technika 
operacyjna nie wymagająca stosowania metali obcych oraz równomierna 
spójność materiałowa od implantu poprzez  łącznik aż do szczytu 
nadbudowy. 

   IIIMMMPPPLLLAAANNNTTTYYY                                          |TE 

Implanty systemu ZL-DURAPLANT posiadają średnicę 2,9 mm oraz 
długość 9 mm i pakowane są w podwójne szklane opakowania 
gwarantujące zachowanie sterylności. Specjalny gwint implantu 
przeznaczony do struktur korowo-gąbczastych wykonany jest w znanej i 
sprawdzonej na przestrzeni dziesięcioleci technologii wykorzystywanej w 
dziedzinie traumatologii. 

   PPPOOOWWWIIIEEERRRZZZCCCHHHNNNIIIAAA                                      |TE 

Specjalna obróbka powierzchni TICER® odbywa się w procesie iskrowej 
oksydacji anodowej. Powstała w ten sposób chropowata powierzchnia 
ceramiczna już po 3 miesiącach wykazuje znacznie wyższy współczynnik 
przyrostu kości, który jest średnio o 2 punkty wyższy niż w przypadku 
tytanu 2 nie poddanego powyższej obróbce (Knöfler, Graf, 1990 / Becker 
+ zespół współpracowników, 1991). 

Specjalna barwiona na złoto powierzchnia TiOx wszystkich nadbudów 
gwarantuje minimalizację powstawania kamienia w linii dziąseł.  

   NNNAAADDDBBBUUUDDDOOOWWWYYY                                         |IE  
W celu umożliwienia uniwersalnego wykorzystania systemu ZL-
DURAPLANT oferujemy sztywne, kątowe szlifowane oraz ruchome 
nadbudowy o symetrycznej rotacji, których sterylne łączenia mogą być 
dowolnie kombinowane z innymi implantami. 
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   TTTEEECCCHHHNNNIIIKKKIII   WWWYYYCCCIIISSSKKKOOOWWWEEE                                   |IE  

Przeniesienie pozycji implantu na wycisku umożliwia system pick up 
(metoda otwartej łyżki). W przypadku gdy wymagane jest wykonanie 
wycisku implantów z nałożoną już nadbudową należy skorzystać z 
kapturków wyciskowych z linii Reseating (metoda zamkniętej łyżki).  
W obu przypadkach otrzymuje się efekt wysokiej precyzji odwzorowania 
dla potrzeb zaopatrzenia protetycznego. 

   PPPRRROOOTTTEEETTTYYYKKKAAA                                         |IE  
Zakładając dużą różnorodność realizowanych uzupełnień protetycznych 
oferujemy szeroki zakres elementów prefabrykowanych z materiału 
TIMEDUR®, stopów złota z platyną oraz napalanych tworzyw sztucznych. 
Produkty te umożliwiają wykonanie zabezpieczonych przed skręceniem 
koron pojedynczych, konstrukcji mostów, połączeń teleskopowych oraz 
kotwionych protez hybrydowych. 

   PPPAAAKKKIIIEEETTT   SSSEEERRRWWWIIISSSOOOWWWYYY                                   | 
Jako producent materiałów medycznych posiadający certyfikat CE 
jesteśmy nie tylko zobligowani do oferowania Państwu materiałów 
najwyższej jakości produkowanych na nowoczesnych maszynach lecz 
także chcielibyśmy wspierać Państwa w Waszych staraniach dążących 
do pełnej integracji systemów wspierających wykonywanie implantów i 
uzupełnień protetycznych z systemem zarządzania Waszym gabinetem. 
W tym celu oferujemy zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne szkolenia 
służące uzyskaniu najwyższych kwalifikacji i wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa podczas implantacji. Dla początkujących względnie na 
życzenie możliwe jest udzielenie bezpośredniego wsparcia podczas 
implantacji. W celu sporządzenia optymalnej i dokładnej dokumentacji 
zaprojektowaliśmy specjalną kartę pacjenta, w której umieszczać można 
wszystkie specyficzne informacje odnośnie użytych materiałów. Od 
początku rozwoju systemu, tj. od roku 1982 kładliśmy duży nacisk na 
badania naukowe i kliniczne oraz na sporządzenie dokładnej 
dokumentacji. Także obecnie podczas projektowania i wprowadzania na 
rynek nowych produktów z serii DURAPLANT współpracujemy z 
uniwersytetami przeprowadzając intensywne testy praktyczne. W ramach 
naszego pakietu serwisowego na życzenie chętnie udostępnimy Państwu 
zestawienie wyników przeprowadzonych przez nas badań. Indywidualna 
opieka naszych doradców dysponujących najwyższymi kwalifikacjami 
bezpośrednio w Państwa gabinecie stanowi uzupełnienie wspomnianego 
pakietu serwisowego. W razie zapytań telefonicznych w godzinach pracy 
nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji. 

Telefon i faks dla zapytań o system ZL-DURAPLANT: 

Sprzedaż: 0 23 38 – 8 01 60 (tel.) 
 0 23 38 – 8 01 64 (faks) 

Doradztwo:  0 23 38 – 8 01 55 (tel.) 
  0 23 38 – 8 01 59 (faks) 



 
________________ SYSTEM IMPLANTÓW ZL-DURAPLANT________________

 

Spis streści:  strona
 

Implanty 

Implanty śrubowe Ø 2,9 mm / długość 9, 12, 15 mm z kapturkiem gojącym, 

 
 
 
 5pasujące narzędzia rotacyjne i głębokościomierze.  
 Implanty śrubowe Ø 3,2 mm / długość 9, 12, 15 mm z kapturkiem gojącym, 6 pasujące narzędzia rotacyjne i głębokościomierze. 
 
 Implanty śrubowe Ø 3,5 mm / długość 9, 12, 15 mm z kapturkiem gojącym, 7 pasujące narzędzia rotacyjne i głębokościomierze. 
 
 Nadbudowy implantów  
 

Kątowe, szlifowane nadbudowy implantów (cementowane lub skręcane) 8 
 Sztywne nadbudowy implantów (zabezpieczone przed skręceniem) 8
 
 Uchylne nadbudowy implantów o symetrycznej rotacji, Tiversa 12
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 Techniki wyciskowe i zaopatrzenie prowizoryczne  
 do nadbudów kątowych szlifowanych  9
 
 do nadbudów sztywnych 9
 

do systemu kotwienia 11 
 

do nadbudów uchylnych o symetrycznej rotacji  12 
 

Zaopatrzenie protetyczne  
 

Zaopatrzenie protetyczne do nadbudów sztywnych 10 
 System kotwiący protezy 11 
 Zaopatrzenie protetyczne do nadbudów uchylnych o symetrycznej rotacji  13 
 

Zestawy instrumentów  
 Zestaw instrumentów nr 1 - „Instrumenty do chirurgii stomatologicznej  

i protetyki “ 14 
 

Zestaw instrumentów nr 2 „Narzędzia rotacyjne do chirurgii stomatologicznej 
oraz głębokościomierze“ 

 15
 
 Zestaw instrumentów nr 3 „Instrumenty do chirurgii stomatologicznej“ 16
 

Akcesoria  
 Instrumenty i pomoce stomatologiczne 17
 Tectu®Sil – Silikon uszczelniający do implantów  18 

ZL-Durobond - kompozytowy materiał mocujący 18 
Bone up – System wspierający techniki membranowe 18 

 Informacje dla gabinetów i laboratoriów  
Pomoc przy zamówieniu, sprzedaż, laboratorium, szkolenie 19, 20 

 
 
 

 

Informacje dotyczące zmian naszych produktów znajdziecie Państwo w naszym aktualnym cenniku. 



_______________IMPLANTY - DURAPLANT - Z POWIERZCHNIĄ  TICER®_______________
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Implanty DURAPLANT dostarczane 
są w sterylnym opakowaniu wraz  
z kapturkami gojącymi oraz ze 
zmontowanym śrubokrętem. 

Zapożyczony z chirurgii kostnej i 
dostosowany do potrzeb chirurgii 
stomatologicznej gwint do struktur 
korowo-gąbczastych gwarantuje 
optymalną stabilność implantu 
bezpośrednio po jego implantacji oraz 
doskonały rozkład sił i obciążeń po 
zaopatrzeniu protetycznym. 

 

DURAPLANT- IMPLANTY  ŚRUBOWE  ∅  2,9  mm 

11109 Implant śrubowy o długości 9 mm 

11112 Implant śrubowy o długości  12 mm

11115 Implant śrubowy o długości  15 mm

10700 Zastępczy kapturek do gojenia 

W celu osadzenia implantu śrubo-
wego o średnicy 2,9 mm konieczne 
jest wykorzystanie przedstawionych 
obok narzędzi TIMEDUR®. Wiertła 
podobnie jak implanty wykonane są z 
czystego tytanu TIMEDUR®. Aby 
uniknąć skażenia implantu obcymi 
metalami należy używać włącznie 
narzędzi tytanowych i czyścić je za 
pomocą pędzelków z włókna szklane-
go. Wiertła są narzędziami 
wielokrotnego zastosowania. Szcze-
gółowy opis znajdziecie Państwo w 
naszym podręczniku pt.  „Chirurgia I - 
osadzanie implantu“. 

NARZĘDZIA  ROTACYJNE  DO IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  2,9  mm 

10101 Wiertło pilotujące 

Wiertło nawiercające  
(chłodzone od środka) 10103 

10104 Wiertło profilujące 

10105 Gwintownik 

W celu kontroli głębokości wiercenia 
wiertłem pilotującym / nawiercającym 
oraz dla zbadania równoległości 
stosowane są głębokościomierze 
wyposażone w skalę pomiarową. 

10102 Głębokościomierz 

10100 Głębokościomierz kątowy 20° 

GŁĘBOKOŚCIOMIERZE  DO  IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  2,9  mm 

 



_______________IMPLANTY - DURAPLANT - Z POWIERZCHNIĄ  TICER®_______________ 

Implanty DURAPLANT dostarczane 
są w sterylnym opakowaniu wraz  
z kapturkami gojącymi oraz ze 
zmontowanym śrubokrętem. 
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Zapożyczony z chirurgii kostnej i 
dostosowany do potrzeb chirurgii 
stomatologicznej gwint do struktur 
korowo-gąbczastych gwarantuje 
optymalną stabilność implantu 
bezpośrednio po jego implantacji oraz 
doskonały rozkład sił i obciążeń po 
zaopatrzeniu protetycznym. 

 

W celu osadzenia implantu śrubo-
wego o średnicy 3,2 mm konieczne 
jest wykorzystanie przedstawionych 
obok narzędzi TIMEDUR®. Wiertła 
podobnie jak implanty wykonane są z 
czystego tytanu TIMEDUR®. Aby 
uniknąć skażenia implantu obcymi 
metalami należy używać włącznie 
narzędzi tytanowych i czyścić je za 
pomocą pędzelków z włókna szklane-
go. Wiertła są narzędziami 
wielokrotnego zastosowania. Szcze-
gółowy opis znajdziecie Państwo w 
naszym podręczniku pt.  „Chirurgia I - 
osadzanie implantu“. 

W celu kontroli głębokości wiercenia 
wiertłem pilotującym / nawiercającym 
oraz dla zbadania równoległości 
stosowane są głębokościomierze 
wyposażone w skalę pomiarową. 

 

11209 Implant śrubowy o długości 9 mm 

11212 Implant śrubowy o długości  12 mm

11215 Implant śrubowy o długości  15 mm

10700 

IMPLANTY  ŚRUBOWE  DURAPLANT  ∅  3,2  mm

Zastępczy kapturek do gojenia 

NARZĘDZIA  ROTACYJNE  DO IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  3,2  mm 

10201 Wiertło pilotujące 

10203 Wiertło nawiercające  
(chłodzone od środka) 

10204 Wiertło profilujące 

10205 Gwintownik 

10202 Głębokościomierz 

10200 Głębokościomierz kątowy 20° 

GŁĘBOKOŚCIOMIERZE  DO  IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  3,2  mm 



_______________IMPLANTY - DURAPLANT - Z POWIERZCHNIĄ  TICER®_______________ 

Implanty DURAPLANT dostarczane 
są w sterylnym opakowaniu wraz  
z kapturkami gojącymi oraz ze 
zmontowanym śrubokrętem. 
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Zapożyczony z chirurgii kostnej i 
dostosowany do potrzeb chirurgii 
stomatologicznej gwint do struktur 
korowo-gąbczastych gwarantuje 
optymalną stabilność implantu 
bezpośrednio po jego implantacji oraz 
doskonały rozkład sił i obciążeń po 
zaopatrzeniu protetycznym. 

 

W celu osadzenia implantu śrubo-
wego o średnicy 3,5 mm konieczne 
jest wykorzystanie przedstawionych 
obok narzędzi TIMEDUR®. Wiertła 
podobnie jak implanty wykonane są z 
czystego tytanu TIMEDUR®. Aby 
uniknąć skażenia implantu obcymi 
metalami należy używać włącznie 
narzędzi tytanowych i czyścić je za 
pomocą pędzelków z włókna szklane-
go. Wiertła są narzędziami 
wielokrotnego zastosowania. Szcze-
gółowy opis znajdziecie Państwo w 
naszym podręczniku pt.  „Chirurgia I - 
osadzanie implantu“. 
 

W celu kontroli głębokości wiercenia 
wiertłem pilotującym / nawiercającym 
oraz dla zbadania równoległości 
stosowane są głębokościomierze 
wyposażone w skalę pomiarową. 

11309 Implant śrubowy o długości 9 mm 

11312 Implant śrubowy o długości 12 mm 

11315 Implant śrubowy o długości 15 mm 

10700 

IMPLANTY  ŚRUBOWE  DURAPLANT  ∅  3,5  mm

Zastępczy kapturek do gojenia 

10301 Wiertło pilotujące 

10303 Wiertło nawiercające  
(chłodzone od środka) 

10304 Wiertło profilujące 

10305 

NARZĘDZIA  ROTACYJNE  DO  IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  3,5  mm 

Gwintownik 

10302 Głębokościomierz 

10300 Głębokościomierz kątowy 20° 

GŁĘBOKOŚCIOMIERZE  DO  IMPLANTÓW  
ŚRUBOWYCH  DURAPLANT  ∅  3,5  mm 



_________NADBUDOWY DURAPLANT DO TECHNIK WYCISKOWYCH________ 
PICK-UP  i  RESEATING

Kapturki formujące dobierane są w 
zależności od wielkości zęba i służą 
do wolnego od stanów zapalnych 
kształtowania nabłonka w linii dziąsła 
w procesie gojenia po wszczepieniu 
implantu. Zintegrowane wskaźniki 
grubości błony śluzowej umożliwiają 
dobór filaru o odpowiedniej długości.  
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Zależnie od pożądanego rodzaju 
uzupełnienia oferowane są różne typy 
nadbudowy. Kątowe szlifowane 
nadbudowy dobierane są przez 
techników w zależności od zastanej 
sytuacji i po ewentualnym dopaso-
waniu do modelu tworzą trzon odlanej 
i zlicowanej korony lub mostu.  

Po ostatecznym zamocowaniu nad-
budowy na implancie kluczem 
dynamometrycznym o odpowiednio 
zdefiniowanym momencie obrotowym 
następuje mocowanie korony za 
pomocą cementowania lub śruby 
poprzecznej nr 10719. 

 

 

W przypadku mostów wyjmowanych 
oraz pojedynczych koron stosowane 
są zabezpieczone przed retencją 
nadbudowy sztywne dostosowane 
odpowiednio do dziąseł pacjenta. 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm 

10703 

KAPTUREK FORMUJĄCY 

10705       Kapturek formujący 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  
11441 11551 Nadbudowa kpl. wys. 1,1 /   0° 
11442 11552 Nadbudowa kpl. wys.  1,1 / 10°
11443 11553 Nadbudowa kpl. wys.  1,1 / 15°
11444 11554 Nadbudowa kpl. wys.  1,1 / 20°
11445 11555 Nadbudowa kpl. wys.  2,1 /   0°
11446 11556 Nadbudowa kpl. wys.  2,1 / 10°
11447 11557 Nadbudowa kpl. wys. 2,1 / 15° 
11448 11558 Nadbudowa kpl. wys.  2,1 / 20°
10435 10435 Śruba zapasowa 

∅ 3,6 mm do zębów przednich dolnej szczęki 
11360 Nadbudowa kpl. wys. 1,1 / 0° 
11361 Nadbudowa kpl. wys. 2,1 / 0° 
10435 Śruba zapasowa 

KĄTOWE, SZLIFOWANE NADBUDOWY 
IMPLANTÓW (CEMENTOWANE LUB SKRĘCANE) 

ŚRUBA POPRZECZNA DLA WSZYSTKICH NADBUDÓW 
KĄTOWYCH POZA 0° 

10719 Śruba poprzeczna 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  
11121 11131 Nadbudowa kpl. wys. 1,1 mm
11122 11132 Nadbudowa kpl. wys. 2,1 mm
11123 11133 Nadbudowa kpl. wys. 3,1 mm

NADBUDOWY SZTUCZNE ZABEZPIECZONE PRZED SKRĘCENIEM 



_________NADBUDOWY DURAPLANT DO TECHNIK WYCISKOWYCH_________ 
PICK-UP  i  RESEATING

Po otwarciu dziąsła, doborze średnicy 
kapturka gojącego oraz wygojeniu w 
linii dziąsła dobierany jest filar pick up 
o odpowiedniej średnicy i za pomocą 
wycisku indywidualną otwartą łyżką 
przenoszona jest pozycja sześciokąta 
implantu na model. 

Do wykonania indywidualnej łyżki oraz 
modelu przeznaczone są zamienniki 
implantu oraz manipulator.  

AKCESORIA DO TECHNIKI WYCISKOWEJ PICK UP DLA 
SZTYWNYCH I KĄTOWYCH NADBUDÓW SZLIFOWANYCH 
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Stożkowa, retentywna forma zabez-
pieczonych przed skręceniem 
kapturków wyciskowych typu 
Reseating gwarantuje wysoką precy-
zję odwzorowania podczas przeno-
szenia pozycji sześciokąta na model.  
 

 

Przy pomocy prowizorycznych 
kapturków i koron z tworzywa sztucz-
nego możliwe jest wykonywanie 
uzupełnień tymczasowych. Nie 
napalane korony prowizoryczne 
wchodzą w reakcję chemiczną z 
polimerami niskich temperatur lub z 
fotopolimerami i pozwalają na 
adekwatny dobór koloru dla każdego 
pacjenta. 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  

10146 10148 Filar pick up krótki (10 mm) 

10147 10149 Filar pick up długi (15 mm) 

10758 10758 Zamiennik implantu dla łyżki 
indywidualnej  

10145 10145 Manipulator implantu 

AKCESORIA DO TECHNIKI WYCISKOWEJ RESEATING TYLKO 
DLA NADBUDÓW SZTYWNYCH 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  

10140 10141 Kapturek wyciskowy krótki

10143 10144 Kapturek wyciskowy długi 

10128 10228 Manipulator implantu 

PROWIZORYCZNE ZAOPATRZENIE PRZY  
ZASTOSOWANIU TECHNIKI WYCISKOWEJ RESEATING 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  
11514 11514 Kapturek plastikowy ze śrubą 

(mocowany od góry) 
10719 10719 Śruba zapasowa 

11513 11513 Kapturek plastikowy ze śrubą 
(mocowany bocznie) 

10732 10732 Śruba zapasowa 



_________PROTETYKA DURAPLANT DLA NADBUDÓW SZTYWNYCH________ 

Korony pojedyncze mocowane są za 
pomocą kleju na wewnętrznej dwuna-
stokątnej tytanowej podkładce korony. 
Wewnętrzny zarys korony gwarantuje 
dokładne wtórne pozycjonowanie w 
przypadku badań kontrolnych. 

POJEDYNCZE KORONY, ZABEZPIECZONE PRZED SKRĘCENIEM 
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W przypadku koron grupowych,  
bloków koron lub mostów dostępne są 
także dwie korony tytanowe o różnych 
średnicach i płaskim zarysie wewnę-
trznym służące do wolnego od 
naprężeń mocowania odlewanych i 
licowanych elementów za pomocą 
kompozytów. 

 

KORONY GRUPOWE BEZ ZABEZPIECZENIA PRZED SKRĘCENIEM 

 

Budowa indywidualnie regulowanych 
belek teleskopowych z serii  
TILABOR, umożliwia wolne od 
naprężeń lutowanie, obróbkę laserem 
i osadzenie konstrukcji belki. Taki 
system belek niweluje obciążenie 
implantów powstające na skutek 
żującego ruchu dolnej szczęki.  
Aktywowane i nie aktywowane zamki 
gwarantują przy tym stałą retencję 
oraz stabilność osadzenia protezy.  
 

 KONSTRUKCJE TELESKOPOWE  ∅  4,1 mm 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm 
11117 11139       Korona tytanowa ze śrubą 
10732 10732       Śruba zapasowa 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm 
11116 11134        Korona tytanowa ze śrubą
10732 10732        Śruba zapasowa 

∅ 4,1 mm  
11734 Kapturek złoty ze śrubą 

  

Prefabrykowane elementy pomocni-
cze z tworzyw sztucznych spełniają 
wymogi , które są często stawiane 
wobec elementów nadbudowy 
wykonywanych techniką monolityczną 
(odlewy tytanowe). Ponadto ich zaletą 
jest możliwość doboru rodzaju stopu 
dla danego elementu nadbudowy w 
zależności od preferowanego systemu 
licującego. 
 
 

KORONY NAPALANE, KAPTURKI DO UZUPEŁNIEŃ 
GRUPOWYCH ORAZ KONSTRUKCJE BELEK 

10734 Kapturek złoty 
10719 Śruba zapasowa 
11726 Kapturek tytanowy ze śrubą 
10726 Kapturek tytanowy 
10719 Śruba zapasowa 
11737 Belka złota kpl. 
10737 Belka złota pierwotna 
10738 Belka złota wtórna 
11724 Belka tytanowa kpl. 
10724 Belka tytanowa pierwotna 
10725 Belka tytanowa wtórna 

10740 Zamek aktywowany 

10741 Zamek nie aktywowany 

∅ 4,1 mm ∅ 5,1 mm  

11743 11743 Kapturek z tworzywa ze śrubą 
(przykręcany od góry) 

10743 10743 Kapturek z tworzywa sztucz. 
10719 10719 Śruba zapasowa 

11742 11742 Korona z tworzywa ze śrubą 
(przykręcana bocznie) 

10742 10742 Korona z tworzywa sztucz. 
10732 10732 Śruba zapasowa 
00476 00476 Gwintownik 



____________SYSTEM KOTWIĄCY DLA PROTEZ CAŁKOWITYCH____________ 
W TECHNICE WYCISKOWEJ RESEATING 
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System kotwiący DURAPLANT jest 
dogodną cenowo alternatywą dla trady-
cyjnego zaopatrzenia bezzębnej szczęki 
dolnej. Stosowane zawsze parami 
patryce kotew dostępne są w trzech 
różnych długościach odpowiednich dla 
różnych grubości błony śluzowej.  
Elastyczna uchylna o 20° matryca 
posiada powierzchnię o dostatecznej 
retencji tworzyw sztucznych oraz 
regulowany, aktywowany i wymienny 
wkład z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia to precyzyjne i 
indywidualne ustawienie sił odciągają-
cych dla każdego pacjenta.  

KAPTUREK FORMUJĄCY 

SYSTEM KOTWIĄCY 

 

Przeniesienie sytuacji zastanej z jamy 
ustnej na model odbywa się techniką 
wyciskową Reseating. 

AKCESORIA DO TECHNIKI WYCISKOWEJ RESEATING 

11714 

 

Kotwa kpl. krótka 
11715 Kotwa kpl. średnia 
11716 Kotwa kpl. długa 

10717 Matryca kpl. 

10745 Wkład zastępczy z tworzywa 
sztucznego 

10746 Śruba aktywująca do matrycy

10702       Kapturek formujący, standardowy 

10751       Manipulator implantu



TIVERSA 
______UCHYLNA NADBUDOWA IMPLANTU O SYMETRYCZNEJ ROTACJI_____

Kapturki formujące DURAPLANT 
służą do wolnego od stanów 
zapalnych kształtowania nabłonka w 
linii dziąsła w procesie gojenia po 
wszczepieniu implantu. Zintegrowane 
wskaźniki grubości błony śluzowej 
umożliwiają dobór filaru o odpowie-
dniej długości. 
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W celu dostosowania się do różnych 
grubości błony śluzowej nadbudowy 
uchylne TIVERSA oferowane są w 3 
długościach (2 mm, 3 mm i 4 mm). 
Dzięki wykonaniu zatrzasku kulowego  
ze wzmocnionego czystego tytanu 
TIME-DUR oraz dzięki jego mocowa-
niu z siłą odpowiednio dobranego 
momentu obrotowego, możliwe jest 
uzyskanie uchylności w indywidu-
alnym zakresie wynoszącym do 21°, 
co gwarantuje optymalną kompensację 
rozbieżności osi poszczególnych 
implantów. Tym samym istnieje 
możliwość dokonywania estetycznych 
uzupełnień także w stosunkowo 
trudnych sytuacjach. Znormalizowane 
połączenia systemu DURAPLANT 
pozwalają na łączenie implantów o 
średnicach 2,9 mm, 3,2 mm i 3,5 mm. 

W razie wyjątkowo niedogodnej 
konfiguracji zgryzu TIVERSA oferuje 
także zatrzask sztywny krótki. 
Wszystkie nadbudowy TIVERSA w 
razie operowania na kilku implantach 
mogą być ze sobą dowolnie kombi-
nowane. 

KAPTUREK FORMUJĄCY 

 ZATRZASKI KULOWE 

ZATRZASK SZTYWNY 

 

Stożkowa, retentywna forma kaptur-
ków wyciskowych oferuje w połącze-
niu z łyżkami wyciskowymi wysoką 
precyzję odwzorowania podczas 
przenoszenia sytuacji zastanej w 
jamie ustnej na model. 

TECHNIKA WYCISKOWA RESEATING  
(tylko dla nadbudów uchylnych) 

 

Przy pomocy prowizorycznych kaptur-
ków i koron z tworzywa sztucznego 
możliwe jest wykonywanie uzupełnień 
tymczasowych. Nie napalane korony 
prowizoryczne wchodzą w reakcję 
chemiczną z polimerami niskich 
temperatur lub z fotopolimerami i 
pozwalają na adekwatny dobór koloru 
dla każdego pacjenta. 

ZAOPATRZENIE PROWIZORYCZNE

11711 Zatrzask kulowy kpl. krótki 

11712 Zatrzask kulowy kpl. średni

11713 Zatrzask kulowy kpl. długi 

10721 Zastępcza nakrętka kulowa 

10720 Panewka  zastępczej 
nakrętki kulowej 

10702       Kapturek formujący, standardowy

10710       Zatrzask sztywny

10750       Kapturek wyciskowy krótki 
10749       Kapturek wyciskowy długi 

11512 Kapturek z tworzywa ze śrubą 
(przykręcany od góry) 

10719 Śruba zapasowa 

11511 Korona z tworzywa ze śrubą 
(przykręcany bocznie) 

10732 Śruba zapasowa 



TILABOR 
__ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE IMPLANTÓW Z UCHYLNĄ NADBUDOWĄ__ 

Do zaopatrzenia protetycznego w 
przypadku uchylnych nadbudów uży-
wa się manipulatora implantu typu 
10752. 

MANIPULATOR IMPLANTU 
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W przypadku uzupełnień grupowych od 
roku 1989 z powodzeniem stosowana 
jest technika wolnego od naprężeń 
mocowania kompozytowego indywidu-
alnie odlewanych i licowanych elemen-
tów nadbudowy na prefabrykowanych 
koronach tytanowych z bocznym 
mocowaniem śrubowym. 

Budowa indywidualnie regulowanych 
belek teleskopowych z serii  
TILABOR, umożliwia wolne od 
naprężeń lutowanie, obróbkę laserem 
i osadzenie konstrukcji belki. 
Obciążenie implantów żującym 
ruchem dolnej szczęki jest niwelo-
wane przez system belek.  Aktywo-
wane i nie aktywowane zamki gwa-
rantują przy tym stałą retencję oraz 
stabilność osadzenia protezy. 

UZUPEŁNIENIA GRUPOWE 

KONSTRUKCJE BELEK TELESKOPOWYCH 

 

 Prefabrykowane elementy pomocni-
cze z tworzyw sztucznych spełniają 
wymogi często stawiane wobec 
elementów nadbudowy wykonywa-
nych techniką monolityczną (odlewy 
tytanowe). Ponadto ich zaletą jest 
możliwość doboru rodzaju stopu dla 
danego elementu nadbudowy w 
zależności od preferowanego syste-
mu licującego. 

KORONY I KAPTURKI NAPALANE DLA UZUPEŁNIEŃ 
GRUPOWYCH I KONSTRUKCJI BELEK  

10752 Manipulator implantu

11730 Korona tytanowa ze śrubą
10732 Śruba zapasowa 

11735 Kapturek złoty ze śrubą 
10735 Kapturek złoty 
10719 Śruba zapasowa 

11727 Kapturek tytanowy ze śrubą 
10727 Kapturek tytanowy 
10719 Śruba zapasowa 

11737 Belka złota kpl. 
10737 Belka złota pierwotna 
10738 Belka złota wtórna 

11724 Belka tytanowa kpl. 
10724 Belka tytanowa pierwotna 
10725 Belka tytanowa wtórna 

10740 Zamek aktywowany 

10741 Zamek nie aktywowany 

11739 Kapturek z tworzywa ze śrubą 
(przykręcany od góry) 

10739 Kapturek z tworzywa sztucz. 
10719 Śruba zapasowa 

11728 Korona z tworzywa ze śrubą 
(przykręcana bocznie) 

10728 Korona z tworzywa sztucz. 
10732 Śruba zapasowa 
00476 Gwintownik 



_____________ DURAPLANT - ZESTAWY INSTRUMENTÓW  NR. 1 ___________ 
“CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA I PROTETYKA“

Zestaw instrumentów nr 1 „Chirurgia 
stomatologiczna / Protetyka“ zawiera 
wszystkie instrumenty, które nie-
zbędne są w procesie osadzania 
implantów DURAPLANT i ich protety-
cznego zaopatrzenia. 
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Śrubokręty z grupy S1 stosowane są 
do osadzania implantów oraz podczas 
wykonywania wycisków metodą pick 
up. 

Śrubokręty z grupy S2 stosowane są  
do kapturków gojących, formujących 
oraz do mocowania elementów 
nadbudowy. 

Przedłużenia V1 i V2 stosowane są do 
skręcania i mocowania wszelkiego 
rodzaju nadbudów systemu 
DURAPLANT z wyjątkiem nadbudów 
kątowych szlifowanych. 

Klucze grzechotkowe DURAPLANT 
stosowane są do ostrożnego 
gwintowania i osadzania implantów. 

Klucz dynamometryczny DURAPLANT 
20 Ncm względnie 60 Ncm stosowany 
jest do szczelnego i zabezpieczające-
go przed skręceniem mocowania 
nadbudów na implantach systemu 
DURAPLANT. 

KOMPLET - NR ZAMÓWIENIA 11050 

10050 
Pojemnik zestawu nr 1 

10129 
Śrubokręt S 1 S 

10229 
Śrubokręt  S 1 L 

10125 
Śrubokręt S2S 

10124 
Śrubokręt S2L 

10127 
Śrubokręt S2M 

10126 
Śrubokręt S2XL 

10761 
Przedłużenie V1 

10762 
Przedłużenie  V2 

10765 
Klucz pierścieniowy 

10800 
Grzechotka 

10810 
Klucz nasadowy 

10780 
Klucz dynamometryczny 
20 Ncm 

10790 
Klucz dynamometryczny 
60 Ncm 

10836 
Pęseta College 

Wraz z zestawem instrumentów nr 1 
otrzymujecie Państwo także folie 
rentgenowskie z podziałką 1,25:1 
i 1,1:1 dla wszystkich długości i 
średnic implantów DURAPLANT. 

Wszystkie instrumenty można także 
zamówić pojedynczo podając odpo-
wiedni numer katalogowy. 

10838 
Pierścień zabezpieczający

10329 
Śrubokręt S1M

Instrumenty dodatkowe, nie ujęte w zestawie 



______________DURAPLANT- ZESTAW INSTRUMENTÓW  NR. 2_______________ 
“CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA” 

Zestaw instrumentów nr 2 - „Chirurgia 
stomatologiczna“ zawiera wszystkie 
narzędzia rotacyjne i pomiarowe wyko-
nane z czystego tytanu TIMEDUR®, 
które są niezbędne do osadzania 
implantów śrubowych DURAPLANT o 
średnicy ∅ 2,9 mm, 3,2 mm i 3,5 mm.  
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Wiertła, przedłużenia i głębokościo-
mierze wykonane są z czystego 
tytanu w celu zapobieżenia 
ewentualnemu skażeniu metalami 
obcymi podczas przeprowadzania 
operacji. 

Wszystkie narzędzia rotacyjne są 
narzędziami wielokrotnego użytku i 
mogą zostać zamówione oddzielnie po 
podaniu odpowiedniego numeru 
katalogowego. 

KOMPLET - NR ZAMÓWIENIA 11020 

1x  10020  Pojemnik zestawu nr 2 

2x  10101  Wiertło pilotujące  ∅ 2,9 mm 
2x  10201   Wiertło pilotujące  ∆ 3,2 mm 
2x  10301   Wiertło pilotujące  ∆ 3,5 mm 

2x  10103  Wiertło rozwiercające ∆ 2,9 mm
2x  10203  Wiertło rozwiercające ∆ 3,2 mm
2x  10303  Wiertło rozwiercające ∆ 3,5 mm

2x  10104  Wiertło pogłębiające ∆ 2,9 mm 
2x  10204  Wiertło pogłębiające ∆ 3,2 mm 
2x  10304  Wiertło pogłębiające ∆ 3,5 mm 

2x  10105  Gwintownik  ∆ 2,9 mm 
2x  10205  Gwintownik  ∆ 3,2 mm 
2x  10305  Gwintownik  ∆ 3,5 mm 

3x  10102  Głębokościomierz ∆ 2,9 mm
1x  10100  Głębokościomierz 20°∆ 2,9 mm
3x  10202  Głębokościomierz ∆ 3,2 mm 
1x  10200  Głębokościomierz 20°∆ 3,2 mm
3x  10302  Głębokościomierz ∆ 3,5 mm 
1x  10300  Głębokościomierz 20°∆ 3,5 mm

1x  10760  Przedłużenie wiertła 

Instrumenty dodatkowe, nie ujęte w zestawie 

10429  Napęd gwintownika 



____________DURAPLANT- ZESTAW INSTRUMENTÓW  NR. 3_______________ 
“CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA”

Zestaw instrumentów nr 3 „Chirurgia 
stomatologiczna“ zawiera narzędzia 
dentystyczne do osadzania implantów 
systemu DURAPLANT. Dzięki zasto-
sowaniu materiału TIMEDUR® wszy-
stkie narzędzia mogły zostać wykona-
ne z czystego tytanu. Pęsety znajdu-
jące się w zestawie instrumentów nr 3, 
raspatoria, itp. także zostały wyko-
nane z czystego tytanu. Dzięki temu 
przy właściwym ich wykorzystaniu pod-
czas zabiegu operacyjnego skażenie 
metalami obcymi jest wykluczone. 
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Wraz z zestawem instrumentów nr 1 
otrzymujecie Państwo także folie 
rentgenowskie z podziałką 1,25:1 
i 1,1:1 dla wszystkich długości i 
średnic implantów DURAPLANT. 

Wszystkie instrumenty można także 
zamówić pojedynczo podając odpo-
wiedni numer katalogowy. 

KOMPLET - NR ZAMÓWIENIA 11010 

 

10010 
Pojemnik zestawu nr 3 

10129 
Śrubokręt S1S 

10229 
Śrubokręt  S1L 

10125 
Śrubokręt  S2S 

10124 
Śrubokręt  S2L 

10761 
Przedłużenie V1 

10765 
Klucz pierścieniowy 

10800 
Grzechotka 

10832 
Raspatorium 

10833 
Elewatorium 

10834 
Łyżka 

10836 
Pęseta College 

10837 
Pęseta chirurgiczna 

10838 
Pierścień 
zabezpieczający 

10329 
Śrubokręt S1M 

10127 

Instrumenty dodatkowe, nie ujęte w zestawie 

Śrubokręt S2M 



_____AKCESORIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ / INSTRUMENTY_____ 
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405 

Folia zamiennika 

 
10229 

Śrubokręt S1L do filarów pick up  

476 

Gwintownik M1,6 do bocznych zespoleń śrubowych 

 

10751 

Manipulator implantu do systemów kotwiących 

10107 

Sztyft rentgenowski 

 
 

10752 

Manipulator implantu do nadbudów uchylnych 
TIVERSA 

 
 

10108 

Osłona wiertła pilotującego ∆ 2,9 mm 

 

10753 

Zamiennik dla indywidualnej łyżki, przy uchylnych 
nadbudowach TIVERSA 

10110 

Wiertło do rentgenowskich szablonów pomiarowych  
i zamienników 

10756 

Sztyft ustalający dla koron tytanowych 

10124 

Śrubokręt S2L do wszystkich mocowań śrubowych 

10757 

Śrubokręt S3L do zespoleń śrubowych 
nadbudów kątowych i szlifowanych 

10128 

Manipulator implantu ∆ 4,1 mm do techniki wyciskowej 
Reseating 

 

10758 

Zamiennik dla indywidualnej łyżki, w systemie Pick up  

10145 

Manipulator implantu do techniki wyciskowej Pick-up (tytan)

10759 

Śruba modelująca 

10216 

Instrument do osadzania kapturków i koron napalanych 
przy uchylnych nadbudowach TIVERSA 

10762 

Przedłużenie V2 

10217 

Instrument do osadzania kapturków i koron napalanych 
∆ 4,1 mm przy nadbudowach sztywnych 

10767 

Aktywizator systemu kotwiącego 

10218 

Instrument do osadzania kapturków i koron napalanych 
∆ 5,1 mm przy nadbudowach sztywnych 

10769 

Stabilizator równoległy dla belek teleskopowych 

10228 

Manipulator implantu ∆ 5,1 mm do techniki wyciskowej 
Reseating 

 

 



 
Tectu®SiL - SILIKON USZCZELNIAJĄCY DO IMPLANTÓW 

Tectu®Sil jest dwuskładnikowym siliko-
nem addycyjnym do wypełniania 
względnie uszczelniania pustych prze-
strzeni pomiędzy nadbudową implantu i 
koronami. W skuteczny sposób 
zapobiega infekcjom bakteryjnym 
będąc jednocześnie doskonałym środ-
kiem do zabezpieczania śrub. 
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Do użycia wystarcza zwykły, dostępny 
w handlu dozownik. 

ZL-DUROBOND® - KOMPOZYT MOCUJĄCY 

ZL-DUROBOND® jest dwuskładniko-
wym twardniejącym kompozytem 
mocującym do wolnego od naprężeń 
mocowania odlewanych elementów 
nadbudowy na prefabrykowanych 
koronach tytanowych. 

BONE-UP® - SYSTEM WSPIERAJĄCY TECHNIKI MEMBRANOWE 

Wraz z Bone-up® oddajemy do 
Państwa dyspozycji łatwy w obsłudze 
system membranowy służący do 
sterowanej regeneracji tkanki. Trój- lub  
sześcionożny tytanowy pająk usuwany 
jest po zakończeniu fazy gojenia 
podczas ponownego otwarcia. 

Bone-Up® - System wspierający techniki membranowe 

 

Tectu®Sil - Silikon uszczelniający do implantów 

10550 Tectu Sil -  
Silikon uszczelniający 

 opakowanie zawiera: 
 15 sztuk igieł mieszających 
 15 sztuk końcówek ustnych 
 (50 ml w kartuszach dla  
 dozownika) 

ZL-DUROBOND®

1600 DUROBOND®

 Kompozyt mocujący 
 opakowanie zawiera: 
 po 2,5 g pasty bazowej 
 i katalizatora w strzykawkach
 1 podkładka do mieszania 
 1 szpatułka do mieszania 

10520       bone-spider trójnożny

10530       bone-spider sześcionożny
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INFORMACJE  DLA  GABINETÓW  i  LABORATORIÓW 
 

POMOC W WYBORZE ZAMAWIANYCH INSTRUMENTÓW CHIRURGICZNYCH I PROTETYCZNYCH 
Instrument Przeznaczenie 

Śrubokręty grupy S1 - do operowania na implantach 
- do mocowania i zdejmowania kapturków formujących ∅ 4,1 i 5,1 mm 
- do prac wyciskowych w systemie pick up 

Śrubokręty grupy S2 - do mocowania i zdejmowania kapturków gojących 
- do mocowania i zdejmowania kapturków formujących ∅ 3,1 mm oraz do 
   systemów kotwiących i ruchomych nadbudów o symetrycznej rotacji 
- do mocowania i zdejmowania śrub protetycznych elementów nadbudowy 

Śrubokręty grupy S3 - do mocowania i zdejmowania nadbudów kątowych i szlifowanych 

Zakres odpowiedzialności: 
System implantów ZL-DURAPLANT może być stosowany wyłącznie przy użyciu odpowiednich i oryginalnych 
instrumentów i narzędzi, zgodnie z naszymi instrukcjami i zaleceniami - w przeciwnym wypadku nie ponosimy 
odpowiedzialności za uzyskane efekty. 
 

Ważność: 
Wraz z ukazaniem się niniejszego przeglądu wszystkie poprzednie wydania stają się nieaktualne. 

Prawa autorskie posiada ZL-Microdent-Attachment GmbH & CO. KG 
Przedruk i publikacja, także fragmentaryczna, dozwolona jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia wydawcy. 

Informacje dotyczące naszych produktów i ich obróbki opierają się na naszym bieżącym doświadczeniu technicznym oraz wynikach badań kontrolnych 
przeprowadzanych w warunkach klinicznych i laboratoryjnych. Fakt ten nie zwalnia jednak korzystającego z obowiązku sprawdzenia przydatności 

naszych materiałów do własnych celów.  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych. Zamieszczone ilustracje bez gwarancji zgodności z produktem. 



ZL-DURAPLANT - SYSTEM  IMPLANTÓW 

Pod następującymi numerami telefonów  
możecie nas Państwo zastać od poniedziałku do piątku  
w godzinach pracy od 8:00 do 17:00: 

Sprzedaż: 0 23 38 - 8 01 60 (tel.) 
 0 23 38 - 8 01 64 (faks) 

Doradztwo: 0 23 38 - 8 01 55 (tel.) 
 0 23 38 - 8 01 59 (faks) 

Kursy: 0 23 38 - 8 01 12 (tel.) 
 0 23 38 - 8 01 40 (faks) 

Zamówienia, które zostaną złożone przed godziną 16.00, 
wysyłane są jeszcze tego samego dnia. 
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