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axiomX3®

ONTDEK  EEN  
NIEUW IMPLANTAAT- 
SYSTEEM…

Verken nieuw terrein en speel 
beter in op de behoeften  
van uw patiënten: ga de 
uitdaging aan met een nieuw 
implantaatsysteem.
Een holistisch ontwerp 
aangepast aan klinische 
diversiteit, met respect voor 
en behoud van het meest 
kostbare weefsel: bot.
En er zijn nog veel meer 
voordelen: procedures  
worden eenvoudiger en u 
kunt flexibele, aangepaste 
protocollen bieden die vooral 
nuttig zijn bij immediate  
behandelingen.
Wat uw dagelijkse  
uitdagingen ook zijn, de 
klinische resultaten zullen 
uitstekend zijn en de  
ervaringen grensverleggend.
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axiomX3®

Eén conische verbinding
Gelijk aan   

Axiom® Bone Level – Ø 2,7 mm

Wisselende schroef-
draadlengte
BotbehoudMinder 
 insertiekracht Laterale  
geleiding

3 bidirectionele snijgroeven
Dynamische fixatie over de gehele implan-
taathoogte Insertieascorrectie

Smalle apex
Efficiënte fixatie in smalle preparaties

Dun schroefdraad
Gemakkelijkere  
plaatsing

Afgeronde apex
Bescherming van sinusmembraan

BETREED 
NIEUWE 
WERELDEN

Smallere 
halsdiameter 

Minder spanning corticaal

Taps toelopend profiel 
Optimale primaire stabiliteit in zacht bot
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Universele primaire 
stabiliteit
Ervaar de topprestaties van 
dit ontwerp voor universele 
primaire stabiliteit in elke 
botdichtheid

•  Minder frictie in hard bot en 
slechts een minimaal aantal 
verschillende instrumenten 
nodig

•  Flexibel boorprotocol voor 
extra primaire stabiliteit in 
zacht bot

•  Aangepaste protocollen 
passend bij immediate 
behandeling
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Botbehoud
Meer ruimte voor het bot 
waardoor plaatsen in hard  
bot minder kracht kost,  
zonder dat dit ten koste  
gaat van stabiliteit en de 
osteotomie

•  Axiom X3® levert een 
winst in botbehoud op van 
52%vergeleken met een 
klassiek protocol*

•  Minimaal invasieve proto-
collen met flexibel boorpro-
tocol, minder boren, GEEN 
tap: 

BOT IS GOUD

*In zacht bot is de winst in botbehoud 
gemiddeld 52% vergeleken met het 
Axiom® REG-protocol (interne test).

G A A T  V E R D E R

BOTSPAREND ONTWERP 
BREVETÉ
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Speel in op  
patiëntbehoeften
Voldoe aan de wensen van 
uw patiënten: bied hun mo-
derne therapeutische opties, 
ongeacht de klinische situatie

•  Gericht op besparing van 
stoeltijd, minimaal invasieve 
protocollen, waaronder im-
mediate behandelingen

•  Speciaal ontwikkeld voor 
een verscheidenheid aan 
indicaties
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Frictieloze 
integratie
Ervaar het gemak van het 
Axiom®-ecosysteem, ontworpen 
voor efficiënte implantologie

•  Een unieke conische verbinding 
ter vereenvoudiging van de 
prothetische mogelijkheden

•  én chirurgische kit, universeel 
voor alle Axiom®-implantaten

•  Integratie mogelijk in de meeste 
digitale platformen en systemen

•  Te gebruiken met op maat 
gemaakte prothetiek van 
Simeda®

De betrouwbaarheid van 
Axiom®: bijna 15 jaar aan  
klinische ervaring en successen
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Gecontroleerde 
geleiding
Meer dan een krachtige 
insertie: recht op uw doel af!

•  Kies voor een optimale 
geleiding en plaatsing

•  Ontwikkeld voor 
dynamische fixatie en 
maximale stabiliteit, 
geschikt voor alle 
indicaties, inclusief 
immediate behandelingen
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M E E R  D A N  E E N  I M P L A N TA AT
E E N  N I E U W  U N I V E R S U M
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BLIJF OP DE 
HOOGTE!

C2
20

_N
L –

 2
02

2-
04

Fo
to

’s:
 A

nt
ho

gy
r –

 A
lle

 re
ch

te
n 

vo
or

be
ho

ud
en

. D
e 

pr
od

uc
te

n 
ku

nn
en

 in
 w

er
ke

lij
kh

ei
d 

ve
rs

ch
ill

en
.

ONTDEK NUONTDEK NU
NIEUWE  WERELDEN
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