ICX-NARROW LINE
Implantát ICX-NARROW je současným vrcholem dosavadního úspěchu ICX.
Jsme hrdí na to, že jsme pro Vás, díky létům výzkumu a tisícům zátěžových
testů, vyvinuli nejstabilnější a nejpředvídatelnější implantát ICX-NARROW.

STABILNI &
PREDVÍDATELNÝ

ICX-NARROW s redukovanym průměrem má vše, co
potřebujete ve své praxi. ICX-NARROW dokonale zapadá do úzkých mezizubních
prostorů nebo tenkých kostí. Je minimálně invazivní, předvídatelný, ekonomický,
ICX-ACTIVE-MASTER
NARROW

spolehlivý a s esteticky velmi dobrým výsledkem.

ICX-PREMIUM
NARROW

Vas cekajl
S ICX-NARROW Vás
čekají spokojenf
spokojení a vdecnf
vděční pacienti.
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ICX-NARROW LINE ∅ 3,3 mm
V čem spočívají vynikající vlastnosti
implantátu ICX-NARROW ∅ 3,3 mm:

Naším cílem bylo poskytnout Vám
jako uživateli implantát, který Ize
použít i v hraničních oblastech
bez kompromisu z hlediska
stability.

ICX-PREMIUM-NARROW a
ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW implantáty o
∅ 3,3 mm otevírají zcela nové horizonty v použití
implantátu s redukovaným průměrem!

Rozšiřujeme naši rodinu ICX o
implantát s redukovaným průměrem.
Ten umožňuje dodatečné indikace
a jako obvykle vysokou kvalitu
a přesnost spojení abutmentu
s implantáty ICX.

Nyní můžete také složité
případy řešit snadněji s našimi
ICX-PREMIUM-NARROW a
ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW
implantáty ∅ 3,3 mm k úplné
spokojenosti.

Abychom mohli takové spojení zaručit, upravili
jsme abutmenty pro úzký průměr a vyvinuli zcela
novou protetiku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
implantáty ICX-PREMIUM NARROW
a ICX-ACTIVE-MASTER-NARROW ∅ 3.3 mm
NESMÍ být používány se standardní protetikou ICX!
implantáty ICX-NARROW ∅ 3,3 mm máji odlišnou vnitřní
geometrii oproti ICX-PREMIUM a ICX-ACTIVE-MASTER
červeným ∅ 3,75 mm, zeleným ∅ 4,1 mm a modrým ∅ 4,8 mm.
Tyto implantáty máji vlastni protetiku.
Barva systému růžova!

implantáty ICX-ACTIVE-MASTER NARROW ∅ 3,3 mm
a ICX-PREMIUM NARROW ∅ 3,3 mm

Cena: 1900,- Kč vč. 15 % DPH
Objednací č.

ACM-001-330080

ICX-ACTIVE-MASTER ∅ 3,3 ■ L 8mm

ACM-001-330100

ICX-ACTIVE-MASTER ∅ 3,3 ■ L 10mm

ACM-001-330125

ICX-ACTIVE-MASTER ∅ 3,3 ■ L 12,5 mm

0 3,3 mm

Cena: 1900,- Kč vč. 15% DPH
Objednací č.

C-001-330080

ICX-PREMIUM ∅ 3,3 ■ L 8mm

C-001-330100

ICX-PREMIUM ∅ 3,3 ■ L 10mm

C-001-330125

ICX-PREMIUM ∅ 3,3 ■ L 12,5mm

0 3,3 mm

