
Více než 
   implantát v barvě zubu.
  Dokonale přirozená estetika.

Pacientská brožura
Straumann® PURE 

Keramický implantát





Více než nejnovejší technologie.
 Dlouhodobá spokojenost.

Zubní implantát je dnes první volbou ošetření
Vaše rozhodnutí nahradit chybějící zub implantátem Straumann 
je skvělou investicí do Vašeho zdraví a Vašeho vzhledu. Zubní 
implantáty mohou zlepšit kvalitu Vašeho života a jsou z 
dlouhodobého hlediska finančně výhodným řešením.

Vyhovíme všem Vašim nárokům
Když hovoříme o zdravých zubech, nezáleží pouze na jejich 
funkci. Zuby jsou take základní součástí našeho vzhledu – a proto 
pochopitelně očekáváte optimální estetický a přirozený vzhled 
zubních náhrad. Straumann Vám nabízí širokou paletu vysoce 
kvalitních řešení zubních náhrad pro vyšší kvalitu Vašeho života.

Inspirováno přírodou
Zubní implantát je pilíř, který lékař umístí do čelisti jako náhradu 
kořene přirozeného zubu. Straumann® PURE Keramický implantát 
nabízí bezkovovou variantu a navíc v barvě zubu. K nerozenání od 
přirozeného a zdravého zubu.



Více než implantát.
Nový zub.

Pro přirozený úsměv
Celokeramický implantát Straumann® PURE je vyroben z vysoce 
odolného materiálu a splňuje nejvyšší nároky na funkčnost a 
estetiku. Protože má barvu přirozeného zubu, nemůže dojít k 
tomu, že by implantát prosvítal, a to ani když má pacient tenkou 
nebo ustupující dáseň.
 
Osvědčené vlastnosti Straumann
Tento implantát Vám nabízí všechny výhody věhlasného 
implantačního systému Straumann® Dental Implant System: 
spolehlivost, vysokou pevnost, vynikající integraci do kosti a 
vlastnosti pro excelentní estetický a funkční výsledek.

Výzkum a výroba podle nejvyšších standardů
Celozikronový implantát Straumann® PURE podstoupil
dlouhý a důkladný vědecký výzkum před svým uvedením na trh.  
Navíc je každý jednotlivý implantát Straumann® PURE  mechanicky 
testován před dodáním zubnímu lékaři. Takové standardy můžete 
očekávat od jedné z nejznámějších a nejzkušenějších firem na 
trhu dentální implantologie.

Díky Straumann® PURE implantátu získáváte 
implantát, který Vám
 ѹ umožňuje vysoce estetické náhrady díky 

barvě shodné s barvou zubu.
 ѹ nabízí bezkovovou alternativu s vynikající 

biokompatibilitou.
 ѹ je jednotlivě mechanicky testován před 

výstupem z výroby a má dostatečnou 
vědeckou dokumentaci.
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Zdroj: Dr. Dr. Claude Jaquiéry 
a Dr. Stefan  Röhling, 
University of Basel.

1. Před implantací
2. Zavedený implantát
3. Finální korunka



Více než švýcarská kvalita.
Pocit důvěry.

Straumann je celosvětový přední dodavatel 
řešení v dentální implantologii.
Straumann provádí výzkum, vývoj a vlastní 
výrobu zubních  implantátů od roku 1974. Ve 
spolupráci s renomovanými mezinárodními 
klinikami, výzkumnými ústavy a univerzitami, 
přišel Straumann na trh s mnoha velmi 
vlivnými, přelomovými technologiemi a 
technikami v dentální implantologii, s cílem 
zvýšit úspěšnost implantátů a zlepšit kvalitu 
života pacienta.



1 S odkazem na databázi PUBMED citací “Straumann Dental Implant 
nebo ITI dental implant”, 733 klinických výsledků do 6. října 2014 – první 
titul  “Schroeder A. et al.: The accumulation of osteocementum around 
a dental implant under physical loading, 1978”. 2 Pokud jde o implantát 
z titanu nebo titanové slitiny. 3 Rok publikace: 2014.

Pouze několik společností Vám může nabídnout 
následující:
 ѹ Více než 35 let klinické evidence s více než 700 

vědeckými publikacemi1,2 splňujícími nejvyšší kritéria 
výzkumu.

 ѹ Více než 14 miliónů zavedených implantátů na světě    
 ѹ Přesnost a kvalita  “Vyrobeno ve Švýcarsku”
 ѹ Doživotní záruka na Vaše implantáty Straumann.
 ѹ Důvěryhodná značka zastoupená ve více než 70 zemích
 ѹ ZLA® – náš unikátní povrch celokeramického implantátu 

pro lepší předvídatelnost výsledku a kratší dobu hojení.

Zeptejte se Vašeho zubního lékaře
Váš stomatolog Vám rád vysvětlí všechny výhody
 implantátu Straumann® PURE.



Zastoupení v ČR 
Straumann s.r.o. 
Na Žertvách 2196/34 
CZ-180 00 Praha 8, Česká republika 
Telefon:  +420 284 094 650 
E-mail:      info.cz@straumann.com  
www.straumann.cz

© Institut Straumann AG, 2016. Všehna práva vyhrazena.
Straumann® a/ nebo ostatní obchodní značky a loga z Straumann® zde jsou uvedené 
ochraé známky a registrované obchodní známky společnosti Straumann AG a/ nebo 
jejích dceřiných společností. 49

0.
01

3/
cz

/0
01

 
08

/1
6

SVĚTOVÝ LÍDR, SVĚTOVÁ DŮVĚRA

Nezáleží na tom, kam Vás život zavede, pomoc pro Vás a Váš zubní 
implantát Straumann je vždy nablízku.

Pro více informací o výrobcích a řešeních Straumann prosím 
navštivte www.straumann.cz/pacient nebo se zeptejte svého 
lékaře.


