
פתרון מקיף
לרכסים צרים 
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איכות
אלפא-ביו טכ. מציגה את שתל ה-NICE, שתל צר בקוטר Ø 3.2 מ"מ בעל מערכת שיקומית צרה 
 ייעודית, המהווים פתרון חדשני ומשלים למגוון המוצרים האיכותיים אשר מספקת החברה למעלה 
 מ-25 שנה. ה-NICE מאפשר דיוק מרבי, נוחות ופשטות שימוש לקבלת תוצאות אסתטיות מיטביות. 
מבית  המתקדמת   NanoTec™ טכנולוגיית  באמצעות  מעובדים   NICE-ה שתל  של  השטח   פני 

אלפא-ביו טכ. 

עיצוב
שתל ה-NICE פותח תוך חשיבה מעמיקה למתן פתרונות מיטביים עבור רכסים צרים.

עיצובו המתקדם של השתל וחלקי השיקום הייחודיים התואמים לו, מאפשרים קבלת תוצאות אסתטיות מעולות ברכסים ומרווחים צרים.
שתלי ה-NICE קיימים באורכים: 8 מ"מ, 10 מ"מ, 11.5 מ"מ, 13 מ"מ ו-16 מ"מ. 

 :NICE-מערכת ה 
פתרון רחב לרכסים צרים

אסתטיקה
על  מיקרו-תבריגים  מתכנס,  צר  גוף  מ:  מורכב   NICE-ה שתל  של  החדשני  עיצובו 
ספיגה  הפחתת  המאפשרים  משמעותי   platform switching-ו הקורונאלי  החלק 
קרסטלית. לשתל ה-NICE מערכת חלקי פרותטיקה בעלי עיצוב צר ואיכותי וכלים 
כירורגים משלימים המאפשרים תהליך שיקומי יעיל בעל תוצאות אסתטיות גבוהות.

16 מ"מ 13 מ"מ 11.5 מ"מ 10 מ"מ 8 מ"מ
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תמונת מיקרוסקופ 
 ,SEM אלקטרוני
הגדלה פי 2000

תמונת מיקרוסקופ 
 ,SEM אלקטרוני

הגדלה פי 50

1066 1063 1061 1060 1068
Ø 2 מ"מ 
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חיבור
מאפיינים:

• חיבור קוני	
• קוטר משושה 2.1 מ"מ	
•  החיבור הקוני מאפשר התאמה מיטבית 	

בין השתל לחלק הפרותטי
יתרונות:

• עמידות מכאנית גבוהה 	
• חיבור קוני בעל אטימה איכותית	

חלק קורונאלי
מאפיינים:

• מיקרו תבריגים עם 4 נקודות התחלה 	
• Platform switching משמעותי	

יתרונות:
• שמירה על נפח עצם גבוה סביב צוואר השתל	
• מגע עצם שתל )BIC( גבוה	
• הקטנת לחץ על העצם הקורטיקלית	
• הפחתת ספיגה קרסטלית	
• שמירה על מראה אסתטי לאורך זמן	

גוף השתל
מאפיינים:

• גוף צר במיוחד - קוטר Ø 3.2 מ"מ מתכנס	
• התכנסות הדרגתית של גוף השתל	
• גוף בעל יכולת דחיסה כאוסטאוטום 	

יתרונות:
• פתרון אידאלי עבור רכסים צרים	
• אידיאלי להשתלה מיידית והעמסה מיידית	
• יציבות ראשונית גבוהה	
• החדרה נוחה ועדינה לעצם	
• יכולת דחיסת עצם מיטבית	

1

2

3

1

2 3

תבריגי השתל
מאפיינים:

• תבריג כפול עם פסיעה של 2.2 מ"מ	
• עיצוב תבריגים משתנה	
• פרופיל הברגה טרפזי	

יתרונות:
• אחיזת עצם גבוהה 	
• יציבות ראשונית גבוהה 	
• החדרה קלה ונוחה	
• החדרה מהירה ומבוקרת לעצם	
• יכולת קידוח עצמית מבוקרת	

חלק אפיקאלי
מאפיינים:

• חלק אפיקאלי צר מאד של 2.0 מ"מ	
• תבריגים אפיקאליים חדים ועמוקים	
• קצה אפיקאלי ישר	
• חריץ חיתוך יעיל	

יתרונות:
• יציבות ראשונית גבוהה )הן בהשתלה והן בהעמסה מיידית(	
• חדירה ראשונית נוחה	
• קידוח עצמי טוב	

* הערה: ההדמיה מציגה שתל באורך 13 מ"מ.

עיצוב חדשני

1

2

3

4

5
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התוויות קליניות

איזור קידמי עליון )עבור אזורים 15-25(

השתלה מיידית והעמסה מיידית איזור קידמי תחתון

שיקום שן בודדת

אוגמנטציה לטרלית החדרת שתל ובחירת מבנה

עבור מרווח צר בין שתי שיניים, 
אזורים 45-35

עבור מרווחים צרים בין שיניים 
לבין שורשים, אזורים 15-25 

העמסה מיידיתעקירות והשתלות מיידיתטרם העקירה 
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שיקום מספר שיניים )באזורים 33-43(

שיקום גשר שלם - העמסה מיידית בשילוב שתלים סטנדרטים

העמסה מיידיתהשתלות לשיקום מושההחודשיים אחרי עקירה
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אריזת שתל רב תפקודית

הערה:  יש להחדיר את השתל עד לנקודת ההתנגדות. במידת הצורך, לפני שליפת המוביל, יש לשחרר את אחיזתו בשתל ע"י תנועה קלה 
נגד כיוון השעון. 

החדרת השתל: 

 NICE-מחזיק פלסטיק בצבע כתום, לזיהוי נוח של שתל ה

מוביל שתל ידני צר במיוחד

מדבקה עם סוג השתל ומידותיו 

בורג כיסוי

מבחנה שקופה

NICE
ø 3.2
L 13

3 2 הוצאת השתל 1
באופן ידני ממחזיק 

הפלסטיק
החדרה ראשונית 

לתוך העצם

הסרת מוביל 
השתל והמשך 

שימוש באמצעות 
כלים כירורגיים
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                        מקדח Ø 3.0 מ”מ 

DRX3.0קוד 

4306 מק”ט

NICE-פרוטוקול קידוח עבור שתל ה

  3 מ"מ פחות מאורך השתל  כל אורך השתל

חשוב:
  במקדחים עם סימון לייזר, אורך המקדח נמדד מהקצה עד לאמצע קו סימון העומק.	•

  יש להפעיל שיקול דעת מקצועי במקרה הצורך ולבצע התאמות לפרוטוקול המוצע. 	•

   במקרים של רכס צר במיוחד, יתכן כי יידרש שימוש בפרוצדורות כירורגיות נוספות, 	•
  בהתאם לשיקול דעת הרופא.

  לאינדיקציות קליניות ייחודיות, ראה הרחבה לפרוטוקול הקידוח המוצע בעמוד 15.	•

DRX2.8DRX2.0קוד 

42844204 מס' קטלוגי

ø 2.0 ø 2.8

ø 3.2
עצם רכה

עצם קשה

הערה: 

 במקרים של עצם קשה במיוחד יש לקדוח 
במקדח 3.0 מ"מ דרך שכבה קורטיקלית בלבד. 

ø
 3.0

  L
1

6

סרוק לצפייה בפרוטוקול 
הקידוח המומלץ

אורך קצה המקדח
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הגדרות מומנטי סגירה

 ערכי מומנט סגירהכלי החדרהפריט

NICE שתלי

7301 7305 7302 7303 7304

מומלץ להחדיר את השתלים תוך שימוש 
50 Ncm במומנט החדרה של עד

במקרה של העמסה מיידית, מומלץ 
להחדיר את השתלים תוך שימוש במומנט 

35 Ncm החדרה של לפחות

מבנים )סטנדרטיים 
ואסתטיים(

4055 4061

יש להבריג את המבנים תוך שימוש 
 20 Ncm במומנט סגירה של

20 Ncm אין לעבור מומנט סגירה של

 מחברים כדוריים 
לשיקום תותבות

4055 4061

מומלץ להבריג את המחברים הכדוריים תוך 
 20 Ncm שימוש במומנט סגירה של עד

 אין לעבור מומנט סגירה
20 Ncm של

בורג כיסוי

15 Ncm יש להבריג באופן ידני עד

כיפות ריפוי

15 Ncm יש להבריג באופן ידני עד

טרנספרים

 15 Ncm יש להבריג באופן ידני עד

URT ראצ'ט טורק )מד מומנט( מק"ט 4572 | קוד

מאפשר לרופא המשתיל ליישם באופן מדויק את מומנט הסגירה המומלץ 
לכירורגיה ופרותטיקה. ניתן להתאים לראש מרובע 4 מ"מ, בעזרת שימוש 

 .4012-USH ,במתאם ראש מרובע אוניברסלי

40534052
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מידע קטלוגי

בורג כיסוי

CST-CHC קוד

7300 מס' קטלוגי

NICE-שתלי ה

מקדחים
 ø 3.0 ø 2.8ø 2.0

DRX3.0DRX2.8DRX2.0קוד 

42844204 4306מס' קטלוגי

16 מ"מ 13 מ"מ 11.5 מ"מ 10 מ"מ 8 מ"מ

1063 1061 1060 1068

 C 

N_ICE_CHC_3.2

Fi
le

 N
a

m
e

: N
_I

C
E_

C
H

C
_3

.2
_1

3_
10

63

 C 

N_ICE_CHC_3.2

Fi
le

 N
a

m
e

: N
_I

C
E_

C
H

C
_3

.2
_1

3_
10

63

Ø 3.2 מ"מ2.1 מ"מ

1066
Ø 2 מ"מ



10

מפתחות רב תפקודיים משופרים

מפתח שתל מפתח שתל* 
קצר* 

 מפתח שתל 
סטנדרטי*

ITD2.1L-CHCITD2.1-CHCITD2.1S-CHCקוד 

730173057302מס' קטלוגי

הוראות

מפתח קצר לזויתן מפתח ארוך לזויתן 

IT2.1L M-CHCIT2.1S M-CHC

73037304

לשימוש באמצעות זויתן

*הערה: הקצה העליון של המפתח קעור, בכדי לבדלו מיתר המפתחות. 

מתאימים למשושה 6.35 מ"מ )1/4 אינצ'( או ראצ'ט מרובע 4 מ"מ

 16 מ"מ

2.1 מ"מ

23 מ"מ

2.1 מ"מ 2.1 מ"מ

8 מ"מ

2.1 מ"מ

15 מ"מ

2.1 מ"מ

20 מ"מ

מפתח משושה מפתח זויתן
קצר*

 מפתח 
משושה*

מפתח משושה 
ארוך*

מפתח ידני 
קצר

מפתח ידני

1.25 מ"מ

21 מ"מ

1.25מ"מ

6.35  מ"מ

14.5 מ"מ

HT 1.25MHTD 1.25 SHTD 1.25HTD 1.25LHHSS 1.25HHS 1.25קוד 

416540564055406140534052מס' קטלוגי

לשימוש ידנילשימוש ידני או באמצעות ראצ'טלשימוש עם זויתןהוראות

6.35  מ"מ

20 מ"מ

1.25 מ"מ

Ø 7.85 מ"מ

7מ"מ

1.25 מ"מ

11.5 מ"מ

6.35 מ"מ

1.25 מ"מ

13 מ"מ

Ø 7.85 מ"מ

מפתחות פרותטיקה
• מותאמים לשימוש גם עבור מערכת שתלי משושה פנימי	

NICE-כלים להחדרת שתלי ה

מבחר מפתחות 2.1 מ"מ באורכים שונים, לשימוש ידני או באמצעות זוויתן:
• מפתח שתל ארוך המאפשר גישה נוחה לטיפול במרווח צר בין שיניים סמוכות	
• סימונים לזיהוי גובה	
• עיצוב ייחודי של משושה על גבי המפתח המתאים לחיבור המשושה הפנימי של השתל המאפשר למקם את השתל במנח         	

של פאת משושה בחלק הבוקאלי לתכנון מדויק של השיקום

1.25 מ"מ
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*הערה: ברמת השתל. 

מעבירי מידה למטבעים ודמיין שתל

כף פתוחה
בורג בעל אחיזה מחוספסת לנוחות מיטבית בעת שימוש ידני

 בורג קצר לטרנספר מעביר מידה ארוך
כף פתוחה

 בורג ארוך לטרנספר 
כף פתוחה

HLTO-CHCGPS-CHCLGP-CHCקוד 

733573377336מס' קטלוגי

מסופק עם בורג LGP-CHCהערות

25 מ"מ

Ø 3.5 מ"מ

20.5 מ"מ

Ø 4.5 מ"מ

מ
מ"

 3
.2

20 מ"מ

Ø 3.5 מ"מ

15.5 מ"מ

דמיין לשתלבורג ללקיחת מיטבע בכף סגורהלקיחת מיטבע בכף סגורה

9.2 מ"מ

1.3 מ"מ

15 מ"מ

10.5 מ"מ

Ø 2.7 מ"מ

 12 מ"מ

 Ø 3.2 מ"מ

HLTS-CHCSHLT-CHCIA-CHCקוד

733373347338מס' קטלוגי

Ø 3.7 מ"מ

3.2 מ"מ

כף פתוחה
• בורג בעל אחיזה מחוספסת לנוחות מיטבית בעת שימוש ידני	
• עיצוב צר מיוחד המאפשר גישה נוחה ללקיחת מידה במרווח צר בין שיניים סמוכות	
• עיצוב ייחודי המקל על שלב לקיחת המידה ומאפשר דיוק מירבי	
• ראש בולט לנוחות ההברגה	
• ניתן להדק את בורג הטרנספר באמצעות מפתח 1.25 מ"מ	

*

12 מ"מ

8.5 מ"מ

Ø 4.5 מ"מ

*

כף סגורה
• עיצוב צר מיוחד המאפשר גישה נוחה ללקיחת מידה במרווח צר בין  שיניים סמוכות	
• עיצוב מיוחד )כמשולש( לצורך דיוק מירבי בעת החזרת מעביר המידה לכף המידה	
• ניתן להדק את בורג הטרנספר באמצעות מפתח 1.25 מ"מ	

*
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כיפות ריפוי
מגוון קטרים ואורכים של כיפות ריפוי המותאמות למערכת השיקומית:

• שלושה קטרים שונים בעלי גבהים משתנים	
• עיצוב המקנה תוצאות אסתטיות גבוהות בתהליך ריפוי רקמת החניכיים	

כיפות ריפוי בקוטר Ø 3.4 מ"מ

פלטפורמת השתל

Ø קוטר

גובה
מ"מ

1 מ"מ

 Ø 3.4 מ"מ  :Dמימדים
H: 2 מ"מ 

D: מ"מ Ø 3.4 
H: 3 מ"מ 

D: מ"מ Ø 3.4 
H: 5 מ"מ 

 D: מ"מ Ø 3.4 
H: 7 מ"מ 

HSD3.4-2-CHCHSD3.4-3-CHCHSD3.4-5-CHCHSD3.4-7-CHCקוד 

7311731273137314מס' קטלוגי

כיפות ריפוי בקוטר Ø 3.8 מ"מ

גובה
מ"מ

Ø קוטר

פלטפורמת השתל

1 מ"מ

Ø 3.8 מ"מ :D מימדים
 H: 2 מ"מ

 D: מ"מ Ø 3.8
 H: 3 מ"מ

 D: מ"מ Ø 3.8
 H: 5 מ"מ

 D: מ"מ Ø 3.8
 H: 7 מ"מ

HSD3.8-2-CHCHSD3.8-3-CHCHSD3.8-5-CHCHSD3.8-7-CHCקוד 

7315731673177318מס' קטלוגי

כיפות ריפוי בקוטר Ø 4.2 מ"מ

Ø קוטר

פלטפורמת השתל

גובה
מ"מ

1 מ"מ

Ø 4.2 מ"מ  :D מימדים
 H: 2 מ"מ

 D: מ"מ Ø 4.2
 H: 3 מ"מ

 D: מ"מ Ø 4.2
 H: 5 מ"מ

 D: מ"מ Ø 4.2
H: 7 מ"מ

HSD4.2-2-CHCHSD4.2-3-CHCHSD4.2-5-CHCHSD4.2-7-CHCקוד 

7319732073217322מס' קטלוגי

 סימון לייזר 
לזיהוי קל של קוטר וגובה
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מבנים אסתטיים

מבנים אסתטיים ישרים בגבהי חניכיים משתנים

פלטפורמת השתל

A

C

B

מימדים
A: מ"מ Ø 3.6 

B: 1.0 מ"מ 
C: 8.9 מ"מ

A: מ"מ Ø 3.6 
B: 2.0 מ"מ  
C: 9.9 מ"מ

A: מ"מ Ø 3.6 
B: 3.0 מ"מ  

C: 10.9 מ"מ

A: מ"מ Ø 3.6  
B: 4.0 מ"מ 

C: 11.9 מ"מ

ETLASP1-CHCETLASP2-CHCETLASP3-CHCETLASP4-CHCקוד 

7350735173527353מס' קטלוגי

מבנים ישרים אסתטיים צרים, בעלי פלטפורמת חניכיים משתנה: גובה 1 מ"מ, 2 מ"מ,  3 מ"מ ו-4 מ"מ.יתרונות

מבנה רחבמבנה סטנדרטי אסתטימבנה אסתטי צר

A

C

פלטפורמת השתל

 Ø 3.2 מ"מ :Aמימדים
C: 9 מ"מ

A: מ"מ Ø 3.6 
C: 9 מ"מ

A: מ"מ Ø 4.0 
C: 9.2 מ"מ

ETLAS3.2-CHCETLAS3.6-CHCTLAS4.O-CHCקוד 

735673577358מס' קטלוגי

יתרונות
מבנים ישרים אסתטיים צרים, בעלי עיצוב צר ייחודי המתאים לאינדיקציות 

הקליניות ומאפשר עבודת עיבוד נוחה לכתר הסופי.
 )מתאפשר מילוי של 0.2-0.3 מ"מ בחלק הרחב של הקוטר(.

מבנה המיועד לטכנאי לצורך עיבוד 
ועיצוב מבנה המותאם למקרים 

קליניים מיוחדים. )מתאים לשימוש 
)CAD/CAMׂ כמבנה בלנק לטכנולוגיית

מבנים אסתטיים זוויתיים

C

D

A B

פלטפורמת השתל

15°15°25°

מימדים

 A: 1.1 מ"מ 
 B: 1.5 מ"מ 
C: 8.2 מ"מ 

D: מ"מ  Ø 3.9

 A: 1.1 מ"מ 
 B: 1.5 מ"מ 
C: 10.2 מ"מ 

D: מ"מ  Ø 3.9

 A:  1.1 מ"מ 
B: 1.4 מ"מ  

  C: 8.2 מ"מ
D: מ"מ Ø 4.3 

ETLA15-CHCETLAL15-CHCETLA25-CHCקוד 

736073617362מס' קטלוגי

מבנים אסתטיים זוויתיים צרים, המאפשרים עבודת עיבוד נוחה לכתר הסופי.יתרונות

מבחר מבנים צרים, בשני עיצובים: ישרים וזוויתיים: 
• עיצוב צר  להשגת תוצאה אסתטית מיטבית	

• מבחר מבנים זוויתיים ב15° ו-25° מעלות, למתן פתרון שלם להליך השיקומי	
• עיצוב ייחודי המאפשר עבודת הכנה נוחה וטובה לכתר הסופי   	



14

מחברים כדוריים לשיקום תותבות

מחבר כדורי *

1 מ"מ
2 מ"מ

4 מ"מ3 מ"מ
5 מ"מ

TB1-CHCTB2-CHCTB3-CHCTB4-CHCTB5-CHCקוד 

74037404740574067407מס' קטלוגי

ברגים

כיפות ניילון

בורג למבנהבורג חילוץ מבנים 

RS-CHCSTLA-CHCקוד 

74007345מס' קטלוגי

2.5 מ"מ

כיפת ניילון עם טבעת כיפת ניילון גמישה 
בית מתכתכיפת ניילוןפנימית מטיטניום

NCANCTNCHקוד 

6253625162506240מס' קטלוגי

3.6 מ"מ

*הערה: קוטר כדור המחבר הינו 2.5 מ"מ. 
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פרוטוקול קידוח מומלץ עבור אינדיקציות 
קליניות ייחודיות

פרוטוקול קידוח מומלץ עבור רכס קטן מ-3 מ"מ

פרוטוקול קידוח מומלץ עבור השתלות מיידיות

קידוח באמצעות מקדח Ø 2 מ"מ עקירה 
כאורך השתל

 החדרת השתל והשגת יציבות

קידוח באמצעות מקדח Ø 2 מ"מ רכס קטן מ- 3 מ"מ
כאורך השתל

החדרת השתל בצורה איטית



האחריות שלנו - השקט הנפשי שלך

המוצרים האיכותיים של חברת אלפא-ביו טכ. עומדים בתקנים בינלאומיים קפדנים. לפיכך אנו יכולים להעניק אחריות לכל החיים על 

מגוון השתלים של החברה. במקרה של פגם במוצר, דחית שתל, שבר או זיהום של המוצר, בכפוף למילוי טופס תלונה, אלפא-ביו טכ. 

תחליף את המוצר הפגום. טופס הדיווח ישלח כמענה לפניה למחלקת שירות הלקוחות של אלפא-ביו טכ.

אחריות: אלפא-ביו טכ. מציגה, מצהירה ומתחייבת שכל מוצריה יהיו נקיים מפגמים בחומרים ו/או בייצור. אחריות זו חלה כלפי 

הרוכש המקורי בלבד. אין מצגים, הצהרות והתחייבויות, במפורש או במשתמע, למעט התחייבות זו, שניתנת במקום כל מצג, 

מפורש או משתמע, לרבות מצג של התאמה לשימוש ספציפי. 

חשוב- יש לקרוא את הוראות השימוש לפני השימוש במוצר.

מוצרי חברת אלפא-ביו טכ. בעלי תו תקן אירופאי CE )בהתאם לדרישות הדירקטיבה האירופאית EC/93/42 והתיקון לדירקטיבה EC/2007/47. חברת אלפא-ביו טכ. עומדת 
בדרישות התקן הבינלאומי למכשור רפואי ISO 13485 :2012, הוסמכה ע"י מכון התקנים הישראלי ו- IQNet. כמו כן, עומדת החברה בדרישות ה- CMDCAS הקנדיות.
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לפרטים ולמידע נוסף נשמח לעמוד לרשותכם:

אירית הדר
ראש צוות מכירות 

לקוחות פרטיים
054-2272787

גלית הוניג-סבג  
מנהלת מכירות אזור צפון

 054-2272047

אלי סולומון
מנהל מכירות אזור ירושלים

 054-2272709

דליה שושני
ראש צוות מכירות
לקוחות מוסדיים  

054-8172309

יעל תורגמן
מנהלת מכירות שוק מוסדי 

054-4455521

שימרית עבדי
מנהלת מכירות אזור שרון 

054-8172306

רויטל מארק
מנהלת מכירות אזור דרום

054-2272779

איתי דביר
מנהל מכירות אזור מרכז

054-2272770 

www.alpha-bio.co.il
שירות לקוחות: 03-9291000

פקס: 03-9235055

sales@alpha-bio.net

 סניף דרום:
רח' הרצל 157

רחובות 76267

טלפון: 08-9366355
פקס: 08-9362664

southb@alpha-bio.net

רח' התנופה 7
קריית אריה, ת.ד. 3936

פתח-תקווה 49510


