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Từ đầu năm 2014, implant BEGO Semados® được sản xuất trong 

môi trường sạch, hiện đại dưới các điều kiện nghiêm ngặt, và được 

đóng gói tức thì trong môi trường ít vi khuẩn, ít vi hạt theo tiêu 

chuẩn ISO14644 Cl. 7 / GMP C. 

 
Since the beginning of 2014 BEGO Semados® implants 

can be manufactured in the modernized cleanroom under strict condi-  

tions, and then be packed immediately in a low-germ, low-particulate  

environment according to ISO14644 Cl. 7 / GMP C. 

Dr. Marzellus große Holthaus 

Director of Production and Surface Engineering 

BEGO 

Bề mặt vô trùng của immplant BEGO được đảm 

bảo bằng sự giám sát chặt chẽ từng công đoạn, 

được lên kế hoạch và đo lường cẩn thận, nhằm 

theo đuổi mục tiêu đảm bảo chất lượng. 

 

The surface cleanliness of our implants is based on  
the daily observance of all planned processes and  
measures which pursue the goal of securing our  
given quality. 
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Kiểm Tra Chất Lượng 

Sau quy trình cắt – sản xuất ban đầu, implant  

sẽ được kiểm tra bởi bộ phận Kiểm nghiệm chất 

lượng BEGO. Các đặc điểm về hình dạng đại 

thể của implant, ví dụ như đường kính, chiều dài 

hoặc khoảng cách giữa các bước ren được 

đánh giá tại đây.  

Lab Thổi Nhám 

Cải tiến trong kỹ thuật xử lý bề mặt ban đầu thực hiện 

tại phòng Lab thổi nhám. Hệ thống máy tính điều kiển 

quá trình làm nhám bề mặt implant, chuẩn bị một bề 

mặt TiPurePlus độ tinh khiết cao: các rãnh và hố trên 

bề mặt implant tạo ra trong quá trình sản xuất được 

loại bỏ bởi kỹ thuật thổi các hạt sứ dưới áp lực cao,  

dẫn tới bề mặt của implant sẽ được làm nhám đồng 

đều, với độ nhám bề mặt phù hợp cho quá trình tích 

hợp xương sau này. 

Quality Insurance 

After metal-cutting manufacturing of raw  

implants, these implant blanks are analyzed by  

the BEGO Quality Insurance, where the initial  

inspection of different geometrical characteristics  

takes place, e.g. implant´s diameter, length or  

internal thread. 

Grit Blasting Lab 

The initial modification of the implant blank  

starts in the Grit Blasting Lab. The computer-  

aided grit-blasting of the raw implant's surface  

serves as a roughening and preparation for the  

high purity TiPurePlus surface: Grooves and pitches  

from the fabrication process are removed by cera-  

mic blasting shots under pressurized air whereas  

the implant's surface is roughened homogenously  

and well-defined for later osseointegration. 

Bề mặt được thổi cát ở độ phóng đại khác nhau (trái: 100x; phải: 500x)   

Blasted surface in different enlargements (left: 100x; right: 500x) 



Lab Xử Lý Bề Mặt 

Bề mặt TiPurePlus tinh khiết cao, trên 20 năm theo 

dõi thành công, được tạo ra nhờ quá trình thổi 

nhám và xoi mòn. Implant được xử lý bề mặt 

dưới quy trình nghiêm ngặt, từng bước được 

kiểm nghiệm và chứng nhận. Các hạt sứ còn sót 

trong giai đoạn thổi nhám được loại bỏ thêm một 

lần cuối cùng và lúc này implant đạt được cấu 

trúc vi thể tối ưu. 

Surface Lab 

The high purity TiPurePlus surface, which has  

a successful track record for over 20 years,  

is created by grit-blasting and etching. 

On the basis of strict working instructions and  

validated processes, trained employees modify the  

surface of the implant blanks. Ceramic residues  

are finally removed and the implants get their  

specific microstructure during this process step. 

Lab Làm Sạch 

Sau đó, implant sẽ được làm sạch bằng quy trình 

sóng siêu âm tự động đa tầng. Nước uống được 

lọc thành nước tinh khiết trong bể lọc và bơm vào 

hệ thống làm sạch. Tại đây, nước được loại bỏ các 

ion đồng và chì, vi khuẩn và các tạp chất khác. 

Implant được làm sạch tự động bằng nước mềm vô 

khuẩn, khử khoáng, đồng thời các chất dư của quá 

trình chế tác, như các hạt sứ trong quá trình thổi 

nhám, cũng được loại bỏ tại giai đoạn này. 

Cleaning Lab 

Afterwards, the blanks go through a multi-  

stage fully automated ultrasound cleaning  

process. Drinking-water gets purified in a water 

purification plant and is then piped into the clea-  

ning system. Hereby it is cleaned from copper and  

lead ions, bacteria and other contamination. The  

implants are cleaned by the germfree, deminerali-  

zed and softened water automatically, so residues  

from the fabrication process such as ceramic  

blasting shots are removed already here. 

Bề mặt BEGO Semados® TiPurePlus ở những độ phóng đại khác nhau (trái: 100x; phải: 1000x)  

BEGO Semados® TiPurePlus surface in different enlargements (left: 100x; right: 1000x) 
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Cleanroom 

After a final precision cleaning the implants are  

transported into the Cleanroom via a special  

pass-through. There, every single implant under-  

goes a visual video microscopic inspection. The  

cleaned implants are not touched with gloves or  

forceps anymore. 

Phòng Sạch 

Sau quy trình xử lý bề mặt, implant được chuyển 

đến Phòng Sạch qua một đường riêng biệt. Tại 

Phòng Sạch, từng implant được kiểm tra một lần 

nữa dưới kính hiển vi. Trong giai đoạn này, găng 

tay hay kẹp gắp không được chạm vào bề mặt 

implant đã được làm sạch ở các giai đoạn trước 

đó. 

Nhân viên tại phòng sạch đang kiểm tra 

chất lượng implant bằng mắt. 

 

A cleanroom employee at the optical control of  

an implant. 
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Nhân viên Phòng Sạch đang sử dụng dụng cụ 

đóng gói implant. 

 

A cleanroom employee inserts an implant kit  

into the packaging by using a tool. 
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Đóng Gói Sau Cùng 

Sau các quy trình kiểm soát chất lượng và 

đóng gói trong điều kiện phòng sạch, implant 

sẽ được khử khuẩn bằng tia gamma. 

Sau bước đóng gói đầu tiên, implant sẽ được 

hoàn tất (bao gồm dán nhãn và bổ sung hướng 

dẫn sử dụng) và chuyển đến nhà kho và sẵn 

sàng đưa ra thị trường. 

Quy trính sản xuất của hệ thống BEGO Implant 

cho ra đời implant y tế với bề mặt vô khuẩn và 

độ nhám tối ưu cho việc tích hợp xương. 

Implant BEGO có đặc điểm đại thể – vi thể 

chuẩn xác cao, độ nhám bề mặt đồng nhất, 

cũng nhưu mức độ tinh khiết của vật liệu. 

Final Packaging 

Following the final quality control and packaging  

of the implant kit in cleanroom conditions, gam-  

ma sterilization is performed. 

After the first packaging step of the implant the  

finally packed product – including label and  

instruction sheets – is completed. The product  

is transported to the warehouse and is ready for  

sale. 

A medical implant having a roughened and clean  

implant surface, which provides optimal bone  

healing (osseointegration) is produced during 

the fabrication at BEGO. Quality characteristics  

are the defined and homogeneously distributed  

surface roughness as well as its purity. 

Bộ implant trong bao kính đóng gói vô trùng   

Implant kit in sterile blister packaging 

Dán nhãn trong quá trình đóng gói sau cùng  

 Labeling of the final packaging 
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