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u   ICX-MINI implantát  Ø 2.9mm  
sestává ze 2 částí s již upevněným kulovým  
abutmentem s kuličkou 1mm.  
Výška gingivy může být nastavena

    kuličkou 2 a 3mm na požadovaný profii.

u    Navíc muže být dodáno společně s hybridním 
dvoudílným ICX-MAXIMUS GH 3mm,  

u   Pro cementované práce lze použít
v ústech pacienta kapnu nasazenou
přes kulovou hlavu na spodní část
šestiúhelníku pod kuličkou, nad
vnější šestiúhelník na plošině implantátu.
 
Přenos do laboratoře se ukuteční pomocí
intraorálního skenování nebo klasického
otiskování / modelu technika.

ICX-MINI®- dvoudílné - možnosti dodání:



C-001-290080 ICX-MINI Ø 2.9 x 8mm 

C-001-290100 ICX-MINI Ø 2.9 x 10mm

C-001-290125 ICX-MINI Ø 2.9 x 12.5mm 

ICX–MINI implantát bílý, Ø 2.9mm

Obj. číslo

Upozornění: používejte pouze-003-000004 ICX-mini uzavírací šroubek!
1mm kuiičku

Inzerční nástroj: C-015-100006
pro inzerci:

Demontáž kuličky:
kontra nástroroj: C-015-100009

Inzerční nástroj: C-015-100007
Montáž kuličky:

Hex nástroj: 960002

 uzavírací šroubek
Ø 2.9mm 

Length

6.7mm

ICX-MINI Ø 2.9mm  implantát

Obj. číslo: Položka  Velikost Materiál 

C-003-000004
ICX-MINI krycí kapna, 
(viz poznámka 1!)
Fixuje se nástrojem 96 0002

– titan

C-022-090001
t-bona kulička mini, 
kulička -  2.25mm, 
včetně modelového analogu

GH 1mm titan

C-022-090002
t-bona kulička mini, 
kulička -  2.25mm, 
včetně modelového analogu

GH 2mm titan

C-022-090003
t-bona kulička mini, 
kulička -  2.25mm, 
včetně modelového analogu

GH 3mm titan

C-026-010501

ICX–MINI massive abutment
(Pevná dorazová kapna je nacementováná v 
ústech pacienta.
Tato pozdější pevná opěra může být následně 
obroušena a konvenčně tvarována pro jedno-
zubé výplně).

Ø 5mm
K 7mm titan

Přehled/protetiky: mini-implantát
ICX-MINI Ø 2.9mm

Poznámka: GH = výška gingivy 

Poznámka 1: Utahovací moment 5 až 10Ncm by neměl být překročen. Všechny šrouby ICX-mini zašroubujte pouze rukou. Hrozí 
nebezpečí, že pokud je zašroubujete pomocí 20 nebo více Ncm, vytvoří se kónické síly, které znemožní pozdější uvolnění.

Obj. číslo Položka Materiál 

C-031-030001 
ICX-MAXIMUS pro ICX-mini, 
sestává z pouzdra GH 3mm
a šroubku

titan

** Dvoudílný ICX maximus abutment je vlastní další vývoj medentis medical a je kompatibilní s matricemi LOCATOR ™.

ICX–Maximus-abutment pro ICX-MINI Ø 2.9mm**
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