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“Second stage surgery is often overlooked and is considered non essential phase but actually could determine the health of the periimplant tissue .This phase gives an excellent opportunity to preserve,
reconstruct and even maneuver the soft tissue to optimize the soft
tissue proﬁle around the implant components.”
Suchetha A, Phadke PV, Sapna N, Rajeshwari H R. Optimising esthetics in second stage dental implant surgery: Periodontist's ingenuity. J Dent Implant
2014;4:170-5

“... חשיפת השתלים מטרידה את מנוחתי יותר מההשתלה עצמה,”לפעמים
 ישראל,.ג.ד“ר א

 מהיום כבר לא צריך לחשוש משלב חשיפת
השתלים.
 מהיום כבר לא צריך לנחש את מיקום וכיוון
השתל.
 מהיום יש בידיכם כלי פשוט וחכם שיהפוך כל
חשיפה לקלה ופשוטה.

 Pathﬁnder TMמבית  ABraCadabraהוא בורג
כיסוי מהפכני ,שהופך את חשיפת השתלים
למהירה ,בטוחה ונטולת כאבים.

ללא כאבים ,ללא נזק
צינורית ההזרקה הייחודית של  PathﬁnderTMמאפשרת הזרקה ללא
כאבים —הן של חומר האלחוש בטרם החשיפה ,והן של תמיסות
אנטיבקטריאליות במידת הצורך במהלך תקופת הריפוי.
כל זאת ללא דקירות מיותרות וללא נזק לרקמת סב-השתל.

ללא חשש
עם  ,PathﬁnderTMכבר לא תצטרכו לחשוש מחשיפת השתלים ומאובדן
הרקמה הנלווה.
המטופלים שלכם יודו לכם על טיפול מהיר ונטול כאבים ,ואתם תודו לנו!

דיוק מובנה

מחורר החניכיים )פאנץ‘( של  PathﬁnderTMמתאים בדיוק מושלם
לצינורית ההזרקה ,כך שחירור הרקמה מתבצע בדיוק בכיוון השתל ,תוך
שמירה על רקמת החניכיים יקרת הערך.

מעוניינים לא לאבד רקמה רכה כלל?! כעת זה אפשרי!
ניתן להוציא את ה PathﬁnderTM-גם ללא חירור הרקמה,
באמצעות מפתח שתלים.

 5שלבים פשוטים לשימוש במוצר

 .1לאחר ההשתלה ,הברג את ה Pathﬁnder-אל השתל.

 .2תפור והשתמש במקדח להסרת עודפי גובה של הצינוריות.

 .3בטרם החשיפה ,הזרק חומר אלחוש דרך הצינורית.

 .4השתמש בפאנץ‘ לחירור הרקמה הרכה בדיוק מקסימלי.

 .5הסר את הרקמה הרכה החתוכה והברג החוצה את הPathﬁnder-

סיכום יתרונות
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 הופך את חשיפת השתלים לבטוחה ,ודאית וצפויה.
 חשיפה ללא תפרים וללא צורך בתקופת ריפוי.
 שומר על העצם והרקמה הרכה.
 מאפשר אלחוש יעיל ללא הכאב הכרוך בזריקה.
 מ א פ ש ר ה ז ר ק ה ק ל ה ו נ ו ח ה ש ל ת מ י ס ו ת
אנטיבקטריאליות ישר אל רקמת סב-השתל.
 מאפשר קיבוע ממברנות בקלות וביעילות.
 מאפשר קשירה של השתלים ,במידת הצורך.
 מתאים לכל שתל בעל הברגה בקוטר  1.72מ״מ,
וכן לשתלים צרים עם הברגה בקוטר  1.5מ״מ.
 חיסכון ניכר בזמן ,כסף וכאב למטופל.
 מספק שקט נפשי לרופא ולמטופל.
מקרה קליני :חשיפת  8שתלים ב 10-דקות )ד״ר א .גליקשטיין ,ישראל(2018 ,

למידע נוסף על  Pathﬁnderושאר מוצרי
 ABraCadabraסרוק את הברקוד עם הטלפון הנייד שלך

כל הזכויות שמורות ל“אברקדברה אימפלנטס בע“מ“ .אין להעתיק או לשכפל ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

