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Protetyka Stała:
Wykonanie indywidualnej łyżki wyciskowej (otwartej, zamkniętej)
Wykonanie indywidualnego modelu z maską dziąsła (dobranie analoga – laboratoryjnego)
Wykonanie indywidualnego łącznika;
Kompozytowego na łączniku tymczasowym w procesie kształtowania strefy
okołowszczepowej – profil wyłaniania (strefa estetyczna)
Korona przykręcana od strony językowej – przód
Korona przykręcana od strony powierzchni żującej – bok
Prace cementowane – metalowe: Ti*, Au**, CoCr.
Analiza, dobór oraz opracowanie łącznika metalowego
Łącznik fabryczny
Łącznik indywidualnie frezowany CAD/CAM – materiał: Ti*, Au** dolewowe, CoCr,
wykonany w oparciu o indywidualny łącznik tymczasowy w procesie kształtowania strefy
okołowszczepowej
Wykonanie indywidualnego transferu wyciskowego w strefie okołowszczepowej
Korona cementowana na łączniku metalowym - ceramicznym
Klasyczna korona licowana ceramiką na - Au**, Ti*, CoCr
Press na łącznik – strefa biologiczna
Indywidualnie wykonany łącznik POM
Pokrycie łącznika opakerem
Pełna ceramika – korony cementowane
Łącznik cyrkonowy na bazie tytanowej (wklejonej w cyrkon)
Łącznik Press E-max
Łącznik press na cyrkon – strefa wyłaniania
Korona cyrkonowa-licowana, cyrkonowo-monolityczna i cyrkonowa licowana wargowo
Korona Authentic
Korona Press E-max,
Prace metalowe – przykręcane od strony językowej lub okluzyjnie
Indywidualnie wykonany łącznik CAD / CAM licowany ceramiką Creation Willi Geller przykręcany okluzyjnie,
językowo
Wklejenie korony w łącznik tytanowy (gotowy łącznik do korony wykonanej w pracowni)
Pełna ceramika przykręcana okluzyjnie, cyrkon, Emax
Indywidualnie wykonany łącznik CAD/CAM cyrkonowy anatomicznej z powierzchnią żującą licowany od
strony wargowej – wklejona w bazę tytanową
Korona „VIP” – łącznik cyrkonowy – baza tytanowa – korona Emax cementowana zewnątrzustnie
Korona Emax pełnoanatomiczna licowana od strony wargowej – wklejona w bazę tytanową
Protetyka stała o dużej rozpiętości – dotyczy bezzębia oraz resztkowego uzębienia
Most typu „MillBridge” do 12 pkt wykonany z Ti*, CoCr, Au** – przykręcany okluzyjnie z poziomu platformy
implantu – bez różowej estetyki
Protetyka stała licowana ceramiką lub kompozytem o dużej rozpiętości
Most typu „PitBridge” do 12 pkt. Wykonany z Ti*, CoCr, Au** przykręcany okluzyjnie z różową estetyką
Mosty typu „Con-Bridge” składany na zasuwach skręcanych przy braku równoległości filarów wykonany z Ti*,
CoCr, Au**
Mosty cyrkowe typu „ Prette Porte” wklejone w bazy tytanowe przykręcane okluzyjnie lub cementowane na
indywidualnie wyfrezowanych łącznikach cyrkonowych z różową estetyką lub bez, licowane od strony
wargowej do pierwszego przedtrzonowa (okluzja cyrkon)

Prace CAD/CAM
Most do 12 pkt „Prette Porte” na przykręcanych okluzyjnie bazach tytanowych bez różowej estetyki
Most do 12 pkt „Prette Porte” na przykręcanych okluzyjnie bazach tytanowych z różową estetyką
Most do 12 pkt. Cyrkonowy cementowany na indywidualnych łącznikach cyrkonowych
Most do 14 pkt. Składany na zasuwach cyrkonowych przy braku równoległości
Wykonanie indywidualnej protezy całkowitej do określenia wymiaru pionowego, czynnościowego oraz
estetyki jako baza do mostu na implanatach
Prowizorium do 12 pkt na łącznikach tytanowych wzmocnione włóknem szklanym lub szkieletem metalowym
licowany akrylem lub kompozytem
Wykonanie klucza z Pattern Resin od 1 do 8 pkt.
Wykonanie szablonu chirurgicznego na podstawie OPG – lub tomografii 3D
1 ząb + tuleja pilot Bohrem + materiał
2 zęby + tuleja pilot Bohrem + materiał
Bezzębie na podstawie protetyki całkowitej
Bezzębie na podstawie tomografii 3D
Tuleje bezpośrednio w materiale termoplastycznym
Protetyka ruchoma na implantach
Protetyka w przypadku bezzębia żuchwy typu OVD – Żuchwa
Belka na dwóch implantach typu Preci Horix z własną resilencją
Belka na dwóch implantach typu Preci Horix ekstensyjna
Belka na czterech implantach ekstensyjna – proteza hybrydowa
Belka indywidualnie frezowana na elementach retencyjnych typu zatrzask, zasuwa, rygiel,
Belka przy braku równoległości proteza hybrydowa
Lokator
Kulko zatrzask
Teleskop – łącznik, czapka galwano retencja
Syn-Cone-Ankylos
Proteza hybrydowa
Proteza z zębami standard Mifam
Proteza z zębami Ivoclar
Proteza z zębami Antaris
Proteza z zębami Michał Anioł Merz
Pracujemy na systemach: Ankylos, Xive ,friadent, Nobel, Semados, Camlog, Branemark, Dio, Dentium, Zimmer. AB
,Thomen, Osteoplant, Neoss, Sky-Implat Straumann -Bone level Soft tissue oraz inne.

