
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΤΉ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ψηφιακός σχεδιασμός ναρθήκων γίνεται από τους εξειδικευμένους γιατρούς  
της Ariston Dental, σε άμεση συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.
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ΑΠΌ ΝΩΔΌΤΗΤΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΌΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ 
ΧΕΙΡΌΥΡΓΕΙΌ;
Ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα που υπερέχουν

ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΙΚΗ ΌΜΑΔΑ
Tο επιθυμητό και ζητούμενο από τον θεράποντα ιατρό σχέδιο θεραπείας καταρτίζεται σε συνεργασία με  
τους γιατρούς της Ariston Dental, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό ψηφιακών προϊόντων και  
την ψηφιακή ροή εργασίας της Paltop.
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ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Σχεδιασμός και παράδοση χειρουργικών οδηγών ή και άμεσων μεταβατικών 
προσθετικών αποκαταστάσεων, εντός 3-5 ημερών.*

Μοναδικό σύστημα που 
καθοδηγεί την κεφαλή  

της χειρολαβής 

* Ο χρόνος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με το χρόνο συλλογής ορθών δεδομένων και την έγκριση σχεδίου θεραπείας από το γιατρό.

Στην ariston dental η κλινική υποστήριξη των συνεργαζόμενων ιατρείων και ο σχεδιασμός των κλινικών περιστατικών 
και των χειρουργικών οδηγών γίνεται από την ομάδα των εξειδικευμένων γιατρών της εταιρείας μας.
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Ο μοναδικός μηχανισμός 
προσανατολισμού εξαγώνου 
επιτρέπει την τοποθέτηση 
των εμφυτευμάτων μέσω του χειρουργικού οδηγού και 
τα «κλειδώνει» στην θέση τους καθορίζοντας ακριβώς 
το ύψος και τον προσανατολισμό του εξαγώνου στην 
προσχεδιασμένη θέση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΌΥ  
ΠΡΌΣΑΝΑΤΌΛΙΣΜΌΥ ΕΞΑΓΩΝΌΥ
Μοναδικό σύστημα τοποθέτησης εμφυτευμάτων 
που ελέγχει τον προσανατολισμό του εξαγώνου 
του εμφυτεύματος αλλά και το ύψος (κατακόρυφη 
τοποθέτηση) του εμφυτεύματος. Τα εξαρτήματα ελέγχου 
προσανατολισμού του εξαγώνου έχουν την ικανότητα 
να τοποθετούν το εμφύτευμα στο σωστό ύψος και με 
τον σωστό προσανατολισμό του εξαγώνου όπως αυτά 
αποτυπώθηκαν στον σχεδιασμό. Οι προσχεδιασμένες 
βίδες επούλωσης, τα στηρίγματα και οι μεταβατικές 
προσθετικές εργασίες μπορούν να κατασκευαστούν 
εφόσον χρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα αυτά.

Το σύστημα της PALTOP για την πλήρως υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία παρέχει λύσεις για τον ψηφιακό 
σχεδιασμό του εμφυτευματολογικού χειρουργείου και της απόδοσης της όλης χειρουργικής διαδικασίας σε μία ασφαλή, ακριβείας, 
προβλέψιμη και αποτελεσματική ροή εργασίας. Με την πλήρως υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία, το εμφύτευμα 
μπορεί να τοποθετηθεί με γνώμονα την ιδανική προσθετική απόδοση. Επιπλέον, μπορούν να έχουν εκ των προτέρων σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί στηρίγματα (abutments) και μεταβατικές προσθετικές εργασίες.

ΠΛΕΌΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Πλήρης καθοδήγηση όλης της αλληλουχίας τρυπανισμού, περιλαμβανομένης και της  
τοποθέτησης του εμφυτεύματος μέσα από τον χειρουργικό οδηγό
Πλήρης ανάλυση και διάγνωση του περιστατικού
Ψηφιακός, κλινικός και χειρουργικός σχεδιασμός πριν από το χειρουργείο
Απαιτείται μικρός αριθμός φρεζών χάρη στον ειδικό οδηγό
Ειδικό σύστημα καθοδήγησης που προσαρμόζεται στην κεφαλή της χειρολαβής,  
μειώνει τον απαιτούμενο μεσοφραγματικό χώρο
Απλή χειρουργική διαδικασία
Ευκολία στη χρήση
Μικρός αριθμός εξαρτημάτων χρησιμοποιείται στο στόμα του ασθενούς

Η ΜΌΝΑΔΙΚΗ ΜΕΘΌΔΌΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΘΌΔΗΓΌΥΜΕΝΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΌΛΌΓΙΑΣ ΤΗΣ PALTOP.
Το δαχτυλίδι-οδηγός φρεζών (DGS - drill guide sleeve) της PALTOP προσαρμόζεται στην κεφαλή της χειρολαβής που 
περιλαμβάνεται στην κασετίνα. Ειδικά σχεδιασμένες χειρουργικές φρέζες πλήρους καθοδήγησης προσαρμόζονται σε 
αλληλουχία στην ειδική χειρολαβή. Τα δαχτυλίδια-οδηγοί DGS καθοδηγούν τη χειρολαβή που συγκρατεί τις φρέζες!  
Το σύστημα της PALTOP για την πλήρως υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία παρέχει μοναδική ακρίβεια και ευκολία 
στη χρήση. Με το σύστημα της PALTOP δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης περίπλοκων και δύσχρηστων spoons, ούτε μεγάλος αριθμός 
εργαλείων και φρεζών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣ ΥΠΌΛΌΓΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΘΌΔΗΓΌΥΜΕΝΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΌΛΌΓΙΑΣ
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Φρέζες καθοδήγησης PALTOP 
Σχεδιασμένες ειδικά να χρησιμοποιούνται με χειρουργικό 
οδηγό πλήρους καθοδήγησης της PALTOP. Αυτές οι φρέζες 
ελέγχουν τη θέση, την κλίση και το βάθος της οστεοτομίας.

Ρατσέτα με δυναμόμετρο
Η ρατσέτα από ανοξείδωτο ατσάλι με τετράγωνη θηλυκή σύνδεση 
κεφαλής που προσαρμόζει τη ροπή στρέψης, παρέχει στον κλινικό  
την ακρίβεια που χρειάζεται για την κοχλίωση των διαφόρων βιδών  
και στηριγμάτων (abutments) της PALTOP αποφεύγοντας την μεταφορά 
επικίνδυνων δυνάμεων στο εμφύτευμα. Δίνει τη δυνατότητα επιλογής 
ροπής από 10N•cm έως 70N•cm.

Μεταφορείς τοποθέτησης εμφυτευμάτων 
Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση των 
εμφυτευμάτων στην οστεοτομία μέσα από το 
χειρουργικό οδηγό. Οι μεταφορείς αυτοί μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τόσο με ρατσέτα όσο και 
με τη χειρουργική γωνιακή χειρολαβή με τη 
μεσολάβηση ειδικού μετατροπέα.

Χειρουργική γωνιακή χειρολαβή
Ειδική χειρουργική γωνιακή 
χειρολαβή που επιτρέπει την 
προσαρμογή του δαχτυλιδιού-
οδηγού DGS, και επιτρέπει έτσι  
και την καθοδήγηση των φρεζών 
μέχρι την ακριβή προσχεδιασμένη 
θέση τους.

Tissue Punch – κυκλικό μαχαιράκι ιστών
Χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση δισκοειδούς τμήματος 
μαλακού ιστού αντί της δημιουργίας κρημνού.

DGS (drill guide sleeve) – 
Δαχτυλίδι-οδηγός φρεζών
Το δαχτυλίδι-οδηγός GDS 
προσαρμόζεται στην κεφαλή 
της ειδικής χειρολαβής για να 
καθοδηγήσει τη φρέζα στη σωστή της 
θέση, μέσα από τον προσχεδιασμένο 
χειρουργικό οδηγό της PALTOP.

FULLY GUIDED SURGICAL KIT
Η χειρουργική κασετίνα της PALTOP για την πλήρως υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία περιλαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη καθοδήγηση, με τη χρήση ενός προσχεδιασμένου χειρουργικού οδηγού, και 
περιλαμβάνει:
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Μοναδική φιλοσοφία για την ψηφιακή καθοδήγηση που καθοδηγεί την χειρολαβή 
μέσω του χειρουργικού οδηγού, με αποτέλεσμα την απόλυτη κίνηση των φρεζών. 
Ειδικά σχεδιασμένες φρέζες πλήρους καθοδήγησης, τοποθετούνται διαδοχικά στη 
χειρολαβή και χρησιμοποιούνται δημιουργώντας οστεοτομίες απόλυτης ακρίβειας 
βάσει του ψηφιακού σχεδιασμού. Οι φρέζες ψύχονται πλήρως. Το σύστημα είναι 
σχεδιασμένο να λειτουργεί ακόμα και σε συνθήκες μικρού μεσοφραγματικού χώρου.

Ο Πιλοτικός Χειρουργικός Οδηγός κάνει εφικτό στο γιατρό να παρασκευάσει 
αρχική οστεοτομία διαμέτρου 2mm, στην προσχεδιασμένη θέση, κλίση και 
βάθος. Ο Πιλοτικός Οδηγός της PALTOP σε συνδυασμό με τις μοναδικές φρέζες 
διαβαθμισμένης διαμέτρου και με το σετ ελέγχου βάθους τρυπανισμού (Drill 
Stop Kit), επιτρέπει την γρήγορη οριοθέτηση ακριβείας. Στη συνέχεια, ο γιατρός 
ολοκληρώνει την οστεοτομία με «ελεύθερο χέρι» και με ακρίβεια χρησιμοποιώντας 
το σετ ελέγχου βάθους τρυπανισμού (Drill Stop Kit).

Η PALTOP προσφέρει χειρουργικούς 
οδηγούς που επιτρέπουν την 
τοποθέτηση ακριβείας των 
εμφυτευμάτων, βάσει τρισδιάστατου 
υπολογιστικά κατευθυνόμενου 
σχεδιασμού. Οι οδηγοί επιτρέπουν 
την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων 
στην ιδανική θέση, κλίση και βάθος.

ΧΕΙΡΌΥΡΓΙΚΌΙ ΌΔΗΓΌΙ

ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΌΔΗΓΌΥΜΕΝΗ 
ΧΕΙΡΌΥΡΓΙΚΗ ΤΌΠΌΘΕΤΗΣΗ

ΠΙΛΌΤΙΚΌΣ ΌΔΗΓΌΣ

Ιδανική τοποθέτηση εμφυτευμάτων
Ακριβής τρυπανισμός/οστεοτομία
Πλήρης οπτικός έλεγχος
Αποτελεσματικός καταιονισμός νερού
Ευκολία χρήσης
Σε απόλυτη ακολουθία με το βασικό 
πρωτόκολλο της PALTOP και  
τα χειρουργικά σετ

Με το σύστημα της PALTOP δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης πολυάριθμων, 
περίπλοκων και κουραστικών εργαλείων και spoons.
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Τα Scan Abutments της PALTOP έχουν μια μοναδική γεωμετρία που επιτρέπει 
την εύκολη σάρωση ακριβείας. Οι βάσεις τους τιτανίου διασφαλίζουν την ακριβή  
εφαρμογή για την άριστη σάρωση, ενώ η κορυφή τους από υλικό PEEK επιτρέπει 
τον οπτική πρόσβαση του εξαρτήματος κατά την σάρωση της στοματικής επιφάνειας.  
Τα San Abutments της PALTOP είναι κατάλληλα τόσο για ενδοστοματική σάρωση όσο και 
για εργαστηριακή.

ΚΌΛΌΒΩΜΑΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (SCAN ABUTMENTS)

Με τον τρισδιάστατο, υπολογιστικά 
κατευθυνόμενο σχεδιασμό της PALTOP, 
η θεραπεία σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου 
εκ των προτέρων, επιτρέποντας έτσι 
την προετοιμασία εξατομικευμένων 
εξαρτημάτων πριν από το χειρουργείο, 
παρέχοντας έτσι στον ασθενή πλήρη 
αποκατάσταση σε μία συνεδρία.

•  Εξατομίκευση ανάλογα με του ασθενούς 
τις ειδικές συνθήκες

•  Αντιστάθμιση απέναντι σε ανατομικές  
δυσκολίες

• Προ-εγχειρητική προετοιμασία
• Πλήρης αποκατάσταση σε μία συνεδρία

Η PALTOP παρέχει εξατομικευμένα 
στηρίγματα/κολοβώματα, ιδανικά για  
στοματικές αποκαταστάσεις στηριζόμενων  
επί εμφυτευμάτων, που παρέχουν το  
συμβατό σχήμα με την ανατομία του  
στόματος του ασθενούς. 

ΕΞΑΤΌΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΌΛΌΒΩΜΑΤΑ

Η PALTOP παρέχει εξατομικευμένα κολοβώματα επούλωσης που αποσκοπούν στην ιδανική 
διαμόρφωση του μαλακού ιστού, του προφίλ ανάδυσης, κατά την περίοδο επούλωσης.

ΕΞΑΤΌΜΙΚΕΥΜΕΝΑ  
HEALING ABUTMENTS
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ
Scan 

Abutment
Single-Unit Scan 

Abutment
Titanium Interface 
Coping Retentive

Narrow Platform 
Scan Abutment

Standard Platform 
Scan Abutment

Wide Platform 
Scan Abutment

Conical Platform 
Scan Abutment

30-70103 30-70104 42-70028 30-70102 30-70101 30-70106 30-70105

Multi-Unit DIM 
Analog

Single-Unit DIM 
Analog

Titanium Interface 
Coping 

Narrow Platform 
DIM Analog

Standard Platform 
DIM Analog

Wide Platform 
DIM Analog PCA DIM Analog

30-70504 30-70507 41-70059 30-70502 30-70501 30-70506 30-70503

NT-TRADING FOR PALTOP
NARROW

PLATFORM
STANDARD
PLATFORM

WIDE
PLATFORM

CONICAL
PLATFORM

Scan 
Abutments

30-70108 30-70107 30-70109 30-70110

Blank  
Abutments

30-70235 30-70234 30-70236 30-70237

DIM  
Analogs

30-70510 30-70509 30-70511 30-70512

TITANIUM BASES ROUND ANTERIORS
NARROW

PLATFORM
STANDARD
PLATFORM

CONICAL
PLATFORM

0,5mm

40-70302 40-70299 40-72081

2mm

40-70303 40-70300 40-72082

3mm

40-70304 40-70301 40-72083
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ
TITANIUM BASES ROUND
NARROW PLATFORM

STANDARD PLATFORM

CONICAL PLATFORM

WIDE PLATFORM

0.5mm 2mm 3mm 0.5mm 2mm 3mm

Engage
L 4.0mm

Non-Engage
L 4.0mm

40-70215 40-70295 40-70217 40-70216 40-70296 40-70218

0.5mm 2mm 3mm 0.5mm 2mm 3mm

Engage
L 6.0mm

Non-Engage
L 6.0mm

40-70219 40-70297 40-70221 40-70220 40-70298 40-70222

0.5mm 2mm 3mm 0.5mm 2mm 3mm

Engage
L 4.0mm

Non-Engage
L 4.0mm

40-70207 40-70291 40-70209 40-70208 40-70292 40-70210

0.5mm 2mm 0.5mm 2mm

Engage
L 4.0mm

Non-Engage
L 4.0mm

40-72046 40-72048 40-72047 40-72049

0.5mm 0.5mm

Engage
L 4.0mm

Non-Engage
L 4.0mm

40-70223 40-70224

0.5mm 2mm 3mm 0.5mm 2mm 3mm

Engage
L 6.0mm

Non-Engage
L 6.0mm

40-70211 40-70293 40-70213 40-70212 40-70294 40-70214

0.5mm 2mm 0.5mm 2mm

Engage
L 6.0mm

Non-Engage
L 6.0mm

40-72050 40-72052 40-72051 40-72053

0.5mm 0.5mm

Engage
L 6.0mm

Non-Engage
L 6.0mm

40-70225 40-70226
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ
TITANIUM BASES SQUARE

NARROW PLATFORM STANDARD PLATFORM WIDE PLATFORM CONICAL PLATFORM

1mm 3mm 1mm 3mm 1mm 1mm 3mm

Engage Engage Engage Engage

40-70067 40-70095 40-70066 40-70094 40-70128 40-72031 40-72036

1mm 3mm 1mm 3mm 1mm 1mm 3mm

Non-Engage Non-Engage Non-Engage Non-Engage

40-70080 40-70097 40-70079 40-70096 40-70129 40-72032 40-72037

TEMPORARY TITANIUM ABUTMENTS
NARROW PLATFORM STANDARD PLATFORM WIDE PLATFORM CONICAL PLATFORM

Engage Non-Engage Engage Non-Engage Engage Non-Engage Engage Non-Engage

45-70031 45-70032 45-70029 45-70030 45-70042 45-70043 45-72031 45-72032

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Όταν υπάρχουν διαθέσιμα για στήριξη τουλάχιστον τρία 
σταθερά δόντια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας οδηγός 
οδοντικής στήριξης για υπολογιστικά κατευθυνόμενη 
χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων.
Ο Οδηγός σχεδιάζεται έτσι ώστε να σταθεροποιείται στα 
δόντια, ενώ μικρές θυρίδες επιτρέπουν στο γιατρό να 
ελέγχει την έδραση του Οδηγού.
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΌΪΌΝΤΑ
FULLY GUIDED SLEEVES PILOT SLEEVES

Brown Purple Silver

NARROW
PLATFORM

30-70415 30-70414 30-70409

Brown Purple Silver

WIDE
PLATFORM

30-70413 30-70412 30-70408

Brown Purple Silver

5MM 

30-70405 30-70403 30-70401

Brown Purple Silver

10MM

30-70406 30-70404 30-70402

PRINTED 
MODEL

CUSTOM HEALING 
ABUTMENT

CUSTOM 
ABUTMENT

TEMP CROWN  
PMMA-MULTI LAYER

30-70002 30-70003 30-70004 30-70005

CUSTOM PRODUCTS PILOT DRILLS KIT
cat # 30-70023

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας, ο Οδηγός στηρίζεται από τον βλεννογόνο, ενώ επιπλέον 
στήριξη παρέχεται με τη χρήση ειδικών καρφίδων σταθεροποίησης, για την ακινητοποίηση του 
Οδηγού στη σωστή του θέση κατά το χειρουργείο.



ΑΘΗΝΑ
Λ. Μεσογείων 467, 
Τ.Κ. 153.43 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210 80 30 341
info@aristondental.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ναυάρχου Κουντουριώτου 13, 
Τ.Κ. 546.25
Τηλ.: 2310 268 020
thessaloniki@aristondental.com

ΛΕΜΕΣΟΣ
Θεσσαλονίκης 9, Γραφείο 102 
T.K. 3025 Λεμεσός
Τηλ.: 25 322 895
info@aristondental.com

Web: aristondental.com              fb: ariston dental


