
Nowa linia implantów 

ICX-Tissue Level 
Implanty wyposażone w kołnierz śluzówkowy 

na tej samej dotychczasowej platformie
protetycznej ICXprotetycznej ICX

ICX-Bonelevel ICX-Tissue Level

System implantologicznych ICX z w pełni 
nawigowanymi szablonami chirurgicznymi 
ICX, to rozwiązanie niosące wiele korzyści 
zarówno dla lekarza jak i jego pacjenta. 
Jako system wielu możliwości wyróżnia 
się nie tylko stałą jakością produktów, ale 
także kompletnym programem wsparcia 
dla lekarzy w realizacji zabiegów implan-
tologicznych.

Wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego 
ICX w Polsce:

3Z Sp. z o.o.
41-940 Piekary Śląskie, ul. Wyszyńskiego 85

Zapytaj o pakiety startowe ICX: 

info@icx.com.pl / + 48 32 767 55 66 
www.icx.com.pl

www.sklep.3z.pl

ZWIĘKSZ ILOŚĆ WYKONYWANYCH 
ZABIEGÓW IMPLANTACJI I ROZWIJAJ 
SWOJĄ PRAKTYKĘ Z ICX!

Wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego 



Wybierz sprawdzoną od lat budowę 
implantu ICX w nowej linii pełnej zalet 
z polerowanym kołnierzem!

Zastosowanie nowej linii implantów ICX-Tissue 
Level to możliwość indywidualnego dostosowania 
implantologicznego planu leczenia do panujących 
warunków kostnych u Twojego pacjenta. 

Linia implantów ICX-Tissue Level oraz ICX-Tissue Level-
ACTIVE Master posiada tę samą budowę i geometrię 
gniazda protetycznego. Proponowane nowe rozwiązania 
implantologiczne mogą być stosowane bez konieczności 
zmiany dotychczasowych komponentów protetycznych. 

Skorzystaj w praktyce klinicznej z możliwości jakie 
dają krótkie (6,5 mm) i ultrakrótkie (4,9 mm) implanty          
ICX-Tissue Level! 

Mniej interwencji chirurgicz-
nych poprzez zastosowanie 

otwartego gojenia.

1 linia protetyczna na obecnej 
platformie ICX, ta sama 
dotychczasowa kaseta 

chirurgiczno-protetyczna ICX.

Mniejsze nagromadzenie płytki 
nazębnej przez zastosowanie 

polerowanej powierzchni.

Przewidywalna estetyka po-
przez kształtowanie tkanki 
miękkiej profi lem implantu.

Polerowana wysokość kołnierza 
(1,7 mm za wyjątkiem implantu  

Ø 4,8 x 4,9 mm).

ZALETY IMPLANTÓW ICX-TISSUE LEVEL:

Ø 3,3 mm w długościach 8, 10 i 12,5 mm  

Ø 3,75 mm w długościach 8, 10 i 12,5 mm   

Ø 4,1 mm w długościach 8, 10 i 12,5 mm 

Ø 4,8 mm w długościach 8, 10 i 12,5 mm     

Dodatkowo 
Ø 4,8 mm o długości 4,9 mm i 6,5 mm 

ŚREDNICE I DŁUGOŚCI IMPLANTÓW ICX-TISSUE:


