
Forma® Digitek
Implanttirakenteillesi laatua 
edullisesti 
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Analogisten jäljennösten toimitus Digitaalisten jäljennösten toimitus

About Forma® Digitek
Modern Dentalin Digitek-jyrsintäkeskus valmistaa implanttiratkaisumme uusimman tekniikan mukaisesti hammaslääkäreille 
ympäri maailman. Täällä työskentelevät insinöörit ovat viime vuosina laajentaneet tietämystään erilaisien implanttijärje-
stelmien edistyneistä tekniikoista ja mahdollisuuksista.

Forma® Digitekin tuotevalikoimalla tarjoamme sinulle mahdollisuuden täydelliseen implanttiprosessiin jatkeista päällira-
kenteisiin, riippumatta siitä minkä implanttijärjestelmän kanssa työskentelet. Tämä kaikki tapahtuu kokonaan omassa 
hallinnassamme yhden talon sisällä. Lisäksi prosessi on nopea, tarjoaa saman laadun kuin tunnetut implanttitoimittajat ja 
on hinnaltaan erittäin houkutteleva.

Kuinkä lähettää jäljennökset
Forma® Digitek -työn tuotantoon liittyvät jäljennökset voidaan toimittaa sekä analogisena että digitaalisena. Analogisessa 
vaihtoehdossa lähetät meille jäljennökset tavalliseen tapaan kuriirimme kyydillä. Digitaalista toimitusta varten lähetät 
tiedoston skannerin yhteyden kautta Elysee Dental FI:lle. Tätä varten ei ole välttämätöntä, että käytät Elysee Dentalin 
jälleenmyymää Medit i500 -skanneria. Meillä on yhteydet kaikkiin yleisiin skannausjärjestelmiin ja voimme vastaanottaa 
nämä ilman ongelmia.

Skannausjatkeiden käyttäminen
Forma® -intraoraaliset skannausjatkeet (scan body) ovat erittäin tarkkoja apuväli-
neitä implanttien aseman selvittämiseen digitaalisen jäljennöksen ottamisessa. 
Näille skannauksille laboratorio valmistaa implanttitöitä, kuten yksittäisiä kruun-
uja, siltoja tai peittoproteeseja. Peek-skannausjatkeet titaanisella sisäosalla on 
helppo sijoittaa oikein, ilman riskiä virheellisestä sijainnista *.

Lääketieteellisen luokituksen PEEK

Titaaninen liitososa

integroitu ruuvi (ei irtoa jatkeesta)

 • Valmistettu parhaalla tarkkuudella
 • PEEK-osa varmistaa optimaalisen 

skannaustuloksen
 • Autoklavoitava ja röntgen-opaak-

kinen
 • Integroidun ruuvin ansiosta välte-

tään ruuvin joutuminen nieluun 
implantille asettamisen aikana

 • Saatavana useimmille implantti-
merkeille

Mikä on etu on yksilöllisellä jatkeella verrattuna teh- 
dasjatkeeseen?
Käyttämällä potilaalle yksilöllisesti valmistettuja tuotteita, 
luodaan optimaalinen suhde toiminnan ja estetiikan välillä. 
Prosessien aikana keskitytään mahdollisimman paljon halut-
tuun lopputulokseen.
Käyttämällä suunnitteluajattelua, joka lähtee määritellystä 
lopputuloksesta ja suuntautuu taaksepäin, luodaan opti-
maalinen lähtökohta onnistuneelle ratkaisulle.

* Kaikkien mahdollisten implanttiliitosten tar-

kistamiseksi käy verkkosivustollamme:

www.elysee-dental.fi/lataukset (tuote-esitteet) 

laaja esite Forma®-skannausjatkeista.

Hintaesimerkkejä

Price

MonoZir-implanttikruunu
Ruuvikiinnitys, yksilöllinen jatke

€ 297,90

Forma®-implanttikruunu
Ruuvikiinnitys, yksilöllinen jatke

€ 341,20

Forma®-implanttikruunu MTX-jatkeella
Ruuvikiinnitys, yksilöllinen jatke

€ 448,30

e.Max ZirPress -implanttikruunu
Ruuvikiinnitys, yksilöllinen jatke

€ 387,20

Hybridisilta Forma®-titaanirungolla
Jyrsitty titaanirunko neljälle fikstuuralle, proteesihampaat, akryyli

€ 1.430,90

Jyrsitty Forma®-kisko implanttiproteesille
Jyrsitty implanttikisko kahdelle fikstuuralle, titaani 

€ 500,00

Laatu
QMS (Quality Management System)-laadun toteutus- ja 
seurantajärjestelmä on tärkeä osa prosessiamme, jotta 
voimme toimittaa kaikkiin maihin ympäri maailmaa laillisten 
vaatimusten mukaisia tuotteita. Forma® Digitek -tuotteet 
on valmistettu lääkinnällisten laitteiden vaatimusten mukai-
sesti, huomioiden myös ISO 13485: 2012 ja ISO 9001: 2008 
-standardit. Tämä tarkoittaa, että sinulle valmistetun tuot-
teen laatu on sataprosenttisesti taattu.

Forma® Digitek -tuotteet valmistetaan korkeaa tarkkuutta 
vaativan teollisuuden laadukkailla jyrsinkoneilla. Jokaisen 
tuotteen valmistus noudattaa tarkasti sille määritettyä laatu-
prosessia. Prosessin aikana käytetään tarkkoja mittalaitteita 
parhaan mahdollisen laadun aikaansaamiseksi.

+ kaikki muut 

intraoraaliskannerit
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Yksilöllinen jatke versus tehdasjatke 
Implantit asetetaan leuan anatomian ja luun laadun perusteella. Biotyyppi ja 
vierekkäisten hampaiden ja antagonistien sijainti määräävät jatkeen suun-
nittelun. Yleensä tämä tarkoittaa, että ihanteellinen tulos saavutetaan vain 
yksilöllisesti muotoilluilla jatkeilla.

Kaikki nämä tekijät on otettu huomioon Forma® Digitek -titaanijatkeissa. 
Tämän vuoksi restauroinnit voidaan sijoittaa helpommin ja ne ovat kestä-
vämpiä. Eri restaurointimateriaalien variaatiot antavat sinulle ammattilaisena 
suuren vapauden valmistettaessa restauraatioita
haastavissa tilanteissa.

Kaikki jatkeet toimitetaan uuden kiinnitysruuvin kanssa. Kiinnitysruuvissa on 
titaaninitridipinnoite. Niin sanottua laboratorioruuvia käytetään laboratoriossa 
tapahtuvan käsittelyn aikana. Tämä sisältyy toimitukseen, jotta voit ruuvata jat-
keen mallille. Käytä potilaan hoidossa uutta kiinnitysruuvia, jolla on optimaaliset 
mekaaniset ominaisuudet. Ruuvi on yhteensopiva vastaavan implanttijärjestel-
män ruuvimeisselin kanssa.

Tuotteet
Forma® Digitek -tuotevalikoima sisältää tällä hetkellä jäljempänä mainitut tuotteet. Päivittäinen tutkimus ja kehitys 
tuotevalikoiman laajentamiseksi on käynnissä, jotta voimme tarjota yhä parempia ratkaisuja, jotka helpottavat työtäsi 
hammaslääkärinä / implantologina ja tekevät siitä tehokkaampaa ja selkeämpää.

Yksilöllinen titaanijatke
CAD/CAM-valmistetut yksilölliset Forma®-titaanijatkeet tar-
joavat yksilöllisen ja kestävän ratkaisun. Houkuttelevasti 
hinnoitellut jatkeet sopivat perustaksi yksittäisille kruunuille ja 
siltarakenteille, jotka voivat olla ruuvi- tai sementtikiinnitteisiä.

Anodisoitu titaanijatke
Restaurointiin esteettisellä vyöhykkeellä, jossa titaanijatkeella 
haetaan vahvuutta, toimitamme anodisoidun Forma®-titaa-
nijatkeen. Tämä vähentää ikenen värin vääristymisen riskiä ja 
vaikuttaa myös positiivisesti sen päälle asetetun keraamisen 
kruunun väriin.

Titaani-hybridijatke
Forma®-hybridijatke tarjoaa subgingivaalisen zirko-
nian edut yhdistettynä titaaniliitoksen kestävyyteen 
implanttiliitoksessa, ja kestävän alustan ruuville, jolla restau-
raatio kiinnitetään implanttiin. Hybridijatkeen miinuspuolena on 
rajoitettu asetuskulmaongelman ratkaisumahdollisuus metal-
lisen sisärakenteensa vuoksi

Titaani-hybridi kaksoisväri
Värjämällä molemmat, sekä titaaniosa, johon zirkoniaosa on 
liimattu että zirkoniaosan subgingivaalinen osa vaaleanpunai-
sella ja supragingivaalinen osa hampaanvärisellä , luodaan 
täydellinen perusta optimaalisen esteettisen restauraation 
valmistamiselle.

MTX kallistettu ruuvikanava
Forma®-Multi Axial Abutment (MTX) on kallistetulla ruuvikanavalla 
varustettu jatke, joka toimitetaan pyydettäessä kuusikulmaisen 
ruuvimeisselin kanssa. Tämä ruuvimeisseli mahdollistaa ruuvin 
ruuvaamisen kallistetussa 30 asteen kulmassa. Ratkaisu tarjoaa 
joustavuuden hammasimplantin optimaaliseen asettamisen 
ilman estetiikan vaarantumista. Tätä tekniikkaa voidaan käyttää 
myös potilaalla, jolla on rajoittunut suun avausliike, jolloin ruuvi-
kanavan kallistus voidaan sijoittaa dorsaalisesti suusta ulos päin 
helpottamaan kiinnittämistä.

Yksilöllinen jatke alkuperäisen implanttivalmistajan 
liitoksella (Straumann ja MIS)
Forma® Original jatkeet jyrsitään titaanikappaleesta, jossa on 
alkuperäisen valmistajan jyrsimä liitososa. Elysee Dental jyrsii 
laboratoriossa yksilöllisesti suunnitellun jatkeosan. Toimimalla 
näin voimme yhdistää laboratoriotuotannon ja teollisuuden par-
haat puolet: yksilöllisesti suunniteltu jatke ja alkuperäisliitoksen 
takuu.

Digitek-jatkeiden monet mahdollisuudet
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Tuotantoprosessi 

1. Suunnitteluvaihe  
Laajuudestamme johtuen johtuen meillä on täysi suunnitte-
lutiimi joka skannerityypille. Kukin tiimin osa on erikoistunut 
tietyntyyppisten työkappaleiden valmistukseen.

2. Ohjelmisto
Huolimatta siitä, että useimmilla valmistajilla sanotaan ole-
van “avoimia“ järjestelmiä, käytännössä näyttää siltä, että 
kaikki ratkaisut eivät ole mahdollisia ilman oikeita ohjelmis-
toja. Meillä on täydet ohjelmistopaketit ja implanttikirjastot 
lähes kaikilta implanttivalmistajilta..

3. Tuotanto
Meillä on samat korkealaatuiset jyrsinkoneet, joita käyttä-
vät myös tunnetut implanttibrändit, jotka jyrsivät meille 
implanttien pohjarakenteita. 

4. Valvonta ja tarkastukset
Oman tieteellisen tutkimuksen ja asiakaspalautteiden avulla 
parannamme jatkuvasti tuotesuunnitteluamme. Pinnat ovat 
nyt entistä tarkempia, ja alhaisilla toleransseilla saadaan kor-
kealaatuinen lopputulos..

TIN-pinnoitetut ruuvit
Titaaninitridipäällysteiset ruuvit ovat uusi standardi kaikille pro-
teettisille Forma® -ruuveille. Digitek-ruuvien käyttäminen antaa 
sinulle ammattilaisena useita etuja:

 • Jokainen ruuvi on muodoltaan identtinen sekä kierteestä 
että jatkeen yhtymäkohdasta verrattuna valmistettavan 
implantin alkuperäisiin ruuveihin. Tämä tarkoittaa, että jos 
ruuvi on tulevaisuudessa vaihdettava, se voidaan tehdä 
täydellisesti alkuperäisellä ruuvilla. Jos potilas käy toisen 
hammaslääkärin vastaanotolla esimerkiksi kiiretapauksen 
tai sijainnin vuoksi, tämä ei ruuvien tapauksessa koskaan 
aiheuta ongelmia.

 • Titaaninitridipinnoitteen käyttö tekee ruuvien löystymi- 
sestä huomattavasti harvinaisempaa (katso tutkimus Adv 
Prosthodont. 2009 heinäkuu; 1 (2): 102-106).

 • Kaikkien uusien Digitek-töiden kanssa käytetään ns. 
”Labra-ruuveja”, jotka ovat sinisiä. Näiden ruuvien käyttö 
valmistuksen aikana varmistaa, että kliinisiä ruuveja ei ole 
ennen restauroinnin viimeistä asennusta rasitettu eikä 
titaaninitridipinnoite ole päässyt kulumaan. 

Pakkaus ja lähetys

*Plasma of Argon Cleaning Treatment on Implant Abutments in Periodontally Healthy Patients: 

Six Years Postloading Results of a Randomized Controlled Trial. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28817132

Forma® Digitek-tuotteiden puhdistuksen työnkulku

Vaihe 1:  Huuhtelu

Vaihe 2:  Harjaus juoksevan veden alla

Vaihe 3:  Höyrytys

Vaihe 4:  Desinfiointiaine (ja ultraääni)

Vaihe 5:  Huuhtelu tislatulla vedellä

Vaihe 6:  Desinfiointiaine ilman ultraääntä

Vaihe 7:  Huuhtelu tislatulla vedellä

Vaihe 8:  Kuivaus lääketieteellisellä paineilmalla ja kuumalla ilmalla

Vaihe 9:  Pakataan puhdistettuna pakettiin, jossa on tarra “Decontaminated“

Ennen kuin tilaamasi työ lähtee jyrsintäkeskuksestamme, 
sille tehdään useita puhdistustoimenpiteitä ja kuljetusval-
misteluja. On tieteellisesti todistettu*, että asianmukaiset 
puhdistusmenetelmät minimoivat peri-implantiittia ja siten 
vähentävät luun resorptiota.

Laboratorioruuvin pakkaaminen
 • Kaikki laboratorioruuvit pakataan erikseen pusseihin.

 • Pussin avauspuolella on läpinäkyvä tarra, jossa lukee 
”Lab Screw” joka muistuttaa siitä, että sinistä labora-
torioruuvia ei voida käyttää kliinisesti.

 • Työkappaleen pakkauksessa on tarra, jossa on merkintä 
“Consumable lab screw is in the box“. Tämä viittaa sihen 
että sininen laboratorioruuvi on pakattu erikseen.
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Laatu
Tuotantoprosessi ja takuu ovat asioita, joista monet ammat-
tilaiset ovat huolissaan. Lisäksi suuret implanttivalmistajat 
kertovat säännöllisesti, että takuu raukeaa, jos työskentelet 
muiden kuin implanttivalmistajan alkuperäisten osien 
kanssa. Jos jatkeiden jyrsintään käytetään huonompia jyr-
sinkoneita, tämä huolenaihe on perusteltu. Tuotannossa 
käytämme kuitenkin korkealaatuisia teolliseen valmistuk-
seen tarkoitettuja jyrsinkoneita, joiden sisäinen resoluutio 
on vähemmän kuin 1 nanometri.

Integroitu laser, jota käytetään mittauslaitteena huomioi 
jopa terien kulumisen. Siksi Digitek-tuotteidemme prosessi 
ja takuu taataan seuraavasti:

 • Työskentelemme vain sellaisten materiaalien kanssa, 
jotka ovat CE-hyväksyttyjä

 • Tuotantoprosessi on ISO 9001 / ISO 13485 -sertifioitu

Takuu
 • Tarjoamme 10 vuoden takuun jatke- ja kiskorakenteille, 

jotka on valmistettu titaanista, anodisoidusta titaanista 
tai kromikoboltista 

 • Tarjoamme viiden vuoden takuun tuotteille, jotka val-
mistetaan hybridinä tai kokonaan zirkoniumoksidista. 

 • Jos implantissa on ongelmia Digitek-tuotteidemme 
vuoksi, teemme takuuneuvottelut implanttitoimittajan 
kanssa ja toimitamme korvaavan osan.


