


Krok 1A:
W przypadku kiedy pacjent ma własne, stabilne 4 lub więcej zębów:
Wykonanie wycisku, następnie odlewu gipsowego i zeskanowanie w skanerze do pliku STL.
Skanowanie można wykonać skanerem wewnątrzustnym jeżeli jest to system otwarty.

Krok 1B:
W przypadku kiedy pacjent ma poniżej 4 zębów lub ma bezzębie:

Skierować pacjenta na CT /DVT. Pliki powinny być zapisane jako nieskompresowane 
pojedyncze pliki DICOM 3.0.

Umieścić około 6 markerów 
na funkcjonalnej protezie

(dobrze przylegająca do dziąsła,
pracująca w prawidłowej okluzji)

Wykonać CT/DVT 
z protezą w ustach pacjenta

Wykonać CT/DVT 
samej protezy



Krok 2:
Zebrane dane zostaną połączone w programie ICX-MAGELLAN.

Krok 3:
Wykonanie cyfrowego planowania pozycji implantów w programie ICX-MAGELLAN.
W przypadku braku licencji lub nieznajomości programu planowanie wykonują eksperci 3Z.

Krok 4:
Kontrola przez operatora zabiegu położenia implantów 
wykonanego przez ekspertów 3Z i akceptacja planu leczenia.

Krok 5:
Produkcja szablonu w technologii druku 3D w który następnie
zostają wprowadzone specjalne tuleje wykonane z tytanu.
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Płaska ściana hexagonu przenośnika
ma być ustawiona równolegle do płaskiej
ściany hexagonu tulei szablonu. 
(Dotyczy to położenia łączników kątowych)



USŁUGA CZAS REALIZACJI

ZAPLANOWANIE SZABLONU PRZEZ 

SPECJALISTÓW 3Z

2 DNI ROBOCZE*
(MOŻLIWE JEST WYKONANIE USŁUGI 

SPECJALNEJ 24H)

WYDRUKOWANIE SZABLONU ICX-MAGELLAN

5-7 DNI ROBOCZYCH 
(MOŻLIWE JEST WYKONANIE USŁUGI 

SPECJALNEJ 24H)

DOSTARCZENIE GOTOWEGO SZABLONU WRAZ Z 

INSTRUMENTARIUM DO KLIENTA
2 DNI ROBOCZE

*czas liczony od dostarczenia prawidłowych danych 

CZAS REALIZACJI USŁUG



-  Dedykowana kaseta chirurgiczna zapewnia zdeterminowany tor prowadzenia implantu 

  jak i pełną kontrolę głębokości łoża implantologicznego (wiertła opierają się o tytanową 

  tuleję wbudowaną w wydrukowany szablon, a sam zabieg wykonywany jest z 

)  dokładnością do 0.36 mm

- Rozwiązanie ICX-MAGELLAN gwarantuje przewidywalne rezultaty kliniczne oraz 

   pewność, iż założone wszczepy będą umieszczone 

                                   w możliwie najlepszej pozycji protetycznej: 



PRZYSZŁOŚĆ CYFROWEJ IMPLANTOLOGII

ICX-MAGELLAN + 4 / 6 -ON-ICX + ICX-SMILE BRIDGE
(PROVISORIUM)

„Zęby w jeden dzień” - bezpieczne, małoinwazyjne i przewidywalne rozwiązanie.

 to przyszłość w implantologii, która nadchodzi już dziś !ICX-IMPERIAL

1. ICX-MAGELLANZaplanuj pozycje implantów w oprogramowaniu 

2. Na podstawie pozycji implantów dobierz elementy protetyczne

3. Bazując na skanie dotychczasowej protezy otrzymasz model  

     oraz gotową pracę tymczasową wyfrezowaną w CAD/CAM

4. Atraumatycznie (bezpłatowo) wykonaj zabieg implantacji

Załóż łączniki protetyczne i zamocuj most tymczasowy 5. 

Praca tymczasowa
wykonana z PMMA

Szablon implantologiczny
ICX-MAGELLAN

Implanty + multiunity
4 / 6-ON-ICX

Zabiegi wykonywane
w sposób bezpłatowy




