
бр. 8/ декември 2016 г. Стоматологичен свят   11

Пациентът e 30-годишна жена в до-
бро общо здравословно състояние, след 
неуспешно проведено ендодонтско ле-
чение на зъб 22 (сн. 1, 2). Остатъчният 
корен е недостатъчен за задържане 
на корона, налице са и периапикални 
изменения. Пациентката има висока 
линия на усмивката, с видими интер-
дентални папили и венечни ръбове. 
Налице е и загуба на височина на мези-
алната папила на зъб 22, в сравнение 
с контралатерала. Пациентът пожела 
поставяне на имплантат на мястото 
на зъба, с цел постигане на оптимал-
на естетика на възстановяването. За 
случая е избран коничен имплантат 
Straumann® Bone Level Tapered (BLT) 
(14 mm, ᴓ 4.1 mm). 

Имплататът е поставен посредством 
трансмукозен достъп без отпрепариране 
на ламбо (сн. 3). Пристъпено е към име-
диатно имплантиране поради интакт-
ното състояние на букалната пластина. 
Имплантатът е поставен в палатинална-
та част на алвеолата, с 2 mm отстояние 
от букалната пластина. Пространството 
помежду им е запълнено с ксенографтен 
костновъзстановителен партикулиран 
материал. Имплантатът показа мно-
го висока първична стабилност, което 
позволява последващо имедиатно нато-
варване с временна корона. Фабрично 
изработеният хирургичен шаблон слу-
жи за супраструктура при изграждане-
то на временната корона, ажустирана 
извън оклузия. Букално е извършена 
меко-тъканна аугментация посредством 
съединително-тъканна присадка, взета 
от палатиналната лигавица, с цел да се 
възстанови контурът на меките тъкани 
(сн. 5, 6).

След три месеца оздравителен период 
(сн. 7,  8) е пристъпено към поставянето 
на винтово задържана циркониева коро-
на върху Straumann Variobase® надстрой-
ка. Короната е поставена без допълни-
телна компресия върху меките тъкани, 
благодарение на адекватен преходен 
профил. Четири месеца след импланти-
рането и поставянето на окончателното 
възстановяване (сн. 10), контролната 
рентгенография показва добро състоя-
ние на тъканите периапикално (сн. 11) 

Straumann® Bone Level Tapered Implant 
предлага отлична първична стабилност 
и опростен хирурхичен протокол, бла-
годарение на дриловете. Дизайнът на 
имплантатния носач осигурява лекота, 
прецизност и сигурност при работа, как-
то и добър контрол при имплантиране.
Перфектният макро-дизайн на имплан-
тата, в комбинация с биологичната и ме-
ханична концепция „platform switching“ 
и конична протетична връзка, правят 
BLT перфектият избор за имплантиране 
при такива показания.

Благодарение на своята повърхностна 
обработка и оптимална биосъвмести-
мост, BLT имплантатът е отговорът на 
изикванията за имедиатно имплантиране 
и висока естетика.
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Straumann® Bone Level Tapered Implant (BLT) предлага отлична първична стабил-
ност в случаи на рехава кост и при постекстракционни алвеоли. Коничната форма 
на имплантата адекватно компресира стените на имплантатната ложа.

Straumann® Bone Level Tapered Implant позволява ефективно лечение при случаи 
на анатомични ограничения, както и конвергиращи корени, конкавна структура на 
костта, атрофия на алвеоларния гребен. 

Уповавайки се на клинично доказаните характеристики на Straumann® Bone Level 
Implant, BLT концепцията е изключителна комбинация от Roxolid®, SLActive®, Bone 
Control Design ™, CrossFit® връзка, разнообразие от протетични компоненти и в 
допълнение конична форма на тялото на имплантата.


