Ponto BHX implantátum

Csont kötés –
Az osszeointegráció következő szintje

ÚJ

PontoTM Rendszer
– Egy jobb út
az optimális
hallásélményhez

Ponto BHX implantátum

Erősebb a csontnál
A Biohelix™ a csont-implantátum kapcsolódás erősségét több mint
150%-kal növeli.1 Tanulmányok bizonyítják hogy a csont kötése
a BHX implantátumhoz erősebb mint maga a csont.
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Az eltávolításhoz szükséges minimális
nyomaték, mely az osszeointegráció fokának mérőszáma, 153 %-kal nőtt a Ponto
BHX implantátumok esetében a kizárólag
géppel megmunkált implantátumokhoz
képest 8 hét gyógyulás után.1

A Ponto BHX implantátum a bevált OptiGrip™
geometria és a legújabb felszín technológiák tökéletes
párosítása. Mikro és nano-méretű struktúrái a következő
szintet jelentik az osszeointegrációban: ez a csont kötés
.

A mineralizálódott csont közvetlenül a
lézer-ablált titánium implantátum
felületéhez nő. Az eltávolításhoz szükséges nyomaték mérésével bebizonyosodott, hogy a törés a csonton belül
történik. Ez a nano skálán megvalósult
csont kötésre utal

A legnagyobb stabilitás az első naptól

A valaha volt első lézer-ablált titán felszín

Az OptiGrip™ geometria a legamagasabb kezdeti stabilitással rendelkezik a csontba
horgonyzott implantátumok között.2 Tanulmányok bizonyítják, hogy időben megtartott,
illetve növekvő stabilitás jellemzi, melyhez kitűnő klinikai eredmények párosulnak.3, 4, 5

A osszeointegráció világelső göteborgi (Svédország) szakértőinek legújabb
kutatási eredménye a Biohelix™. Az egyedülálló Biohelix™ lézer-ablációs
technológia lehetővé teszi a bevált OptiGrip™ geometria menetei belső
részének hely-speciﬁkus módosítását. Ezáltal a felszín három féle mintázata
alakul ki, mely makro, mikro és nano skálán is illeszkedik a csont
természetes struktúrájához.
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Biohelix™
hely-speciﬁkus
lézer ablált felszín
a gyors és erős
csontképződésért

A Ponto BHX implantátum felszíne
illeszkedik a csont építőköveihez:

OptiGrip™ makrogeometria a magas kezdeti
implant stabilitásért
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„A nanométeres mintázat fontos szerepet játszik az osszeointegrációban.
A biomechanikai kapacitás növekedés még nagyobb, mint amire számítottam”
R. Brånemark, egyetemi docens MD Msc. Phd
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Az Oticon Medical beültethető hallásjavító eszközökkel foglalkozó, az egész világon ismert és elismert vállalat. Arra
kötelezte el magát, hogy a hangok csodás világának kapuit tárja ki az emberek előtt, bármely életszakaszban is
legyenek. A világ egyik legnagyobb hallással foglalkozó cégcsoportjának tagjaként szoros kapcsolatban állunk az
Oticonnal és közvetlen hozzáférésünk van a legfrissebb kutatási és technológiai eredményekhez. Hozzáértésünk a
hangfeldolgozás terén szerzett több mint egy évszázados és a hallásjavító implantátumok terén szerzett több évtizedes
úttörő tapasztalatban gyökerezik.
A páciensekkel, orvosokkal és a hallással foglalkozó szakemberekkel együtt azon dolgozunk, hogy minden, amit
létrehozunk, a felhasználó szükségleteinek feleljen meg. Szilárdan elkötelezettek vagyunk hogy innovatív megoldásokat
nyújtsunk, javítsuk az emberek életminőségét, bármilyen kihívással szembesülnek az életben.
Mert tudjuk, igazán mennyire számít a hang.
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Because sound matters - Mert a hang igazán számít

