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Bờ vai implant 

Thân thiện với mô mềm hơn  

Bệnh nhân đặc biệt, ví dụ 

• Đặt implant ngang mức mô mềm 

• Bệnh nhân nghiện thuốc 

• Bệnh nhân nghiện rượu 

• Bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường đã kiểm soát 

• Bệnh nhân có tiền sử bệnh viêm nha chu nặng và đã 

kiểm soát  

• Bệnh nhân có vấn đề với tuyến nước bọt (vấn đề về mô 

tuyến, thuốc, v.v…) 

• Tuỳ lựa chọn của Nha sĩ 
Hình 1. BEGO Semados® RS 

cổ láng dưới kính hiển vi điện 

tử ở độ phóng đại x100  

Hình 2. BEGO Semados® RS 

cổ láng dưới kính hiển vi điện 

tử ở độ phóng đại x400 



Bờ vai implant 

• Implant ngang/dưới mức xương 

• Dùng cho vùng thẩm mỹ 

• Tuỳ lựa chọn của Nha sĩ 

Hình 3. Hình ảnh vi cấu trúc của 

implant BEGO Semados® RSX 

dưới kính hiển vi điện tử ở độ 

phóng đại x100  

Hình 4, Hình ảnh vi cấu trúc của 

implant BEGO Semados® RSX 

dưới kính hiển vi điện tử ở độ 

phóng đại x400 



Đặc điểm của implant 

BEGO Semados® implants  

 

Ưu điểm 

Dòng implant tiên tiến 



Vật liệu implant và xử lý bề mặt 

 

• Titanium Loại 4 

• Bề mặt vô khuẩn, tinh khiết và đồng nhất: TiPurePlus  

Ưu điểm:  

• Cho quá trình tích hợp xương khả tiên lượng hơn 

• Tỉ lệ thành công lâu dài cao 

Duddeck D. et al., EDI Journal 2: 64-75, 2015 

Duddeck D., Neugebauer J., EDI Journal 1: 54-63, 2015 

Duddeck et al., EDI Journal 1:48-58, 2013 

Fenske C., Sadat-Khonsari MR., Implantologie 15:47-50, 2007 



Partners in Progress 

Kết nối implant - trụ phục hình 



Triết lý bệ chuyển 

Bệ chuyển 

● Có tác động tốt về mặt sinh học 

● Có tác động tốt về mặt thẩm mỹ 

● Có tác động tốt về mặt sinh cơ sinh học 



Kết nối trong  

Kết nối phẳng (90°)  kết nối thuôn góc hẹp (˂ 15°) kết nối thuôn góc trung bình (45°)  

BEGO Semados® RS/RSX 

BEGO Semados® RI 

BEGO Semados® SC/SCX 



1. Kết nối phẳng (90°) có thể tạo ra vi kẽ 

Kết nối implant - trụ phục hình 

Zipprich, H et al. Implantologie 2007;15(1):31-46 

Streckbein P et al. J Dent Res. 2012 Dec;91(12):1184-9. 

Farronato D et al. Journal of Prosthodontic Research 58 (2014): 230-236 

Dittmer S et al. Journal of Prosthodontics 00: 01-07 (2011) 

kết nối phẳng (90°)  kết nối BEGO Semados® 



2. Kết nối trong góc hẹp (˂ 15°) có thể gây thêm sức nén lên vùng xương vỏ và/hoặc gây 

khó khăn khi tháo trụ phục hình (hiệu ứng hàn lạnh) 

Kết nối implant - trụ phục hình 

Zipprich, H et al. Implantologie 2007;15(1):31-46 

Streckbein P et al. J Dent Res. 2012 Dec;91(12):1184-9. 

Farronato D et al. Journal of Prosthodontic Research 58 (2014): 230-236 

Dittmer S et al. Journal of Prosthodontics 00: 01-07 (2011) 

kết nối thuôn góc hẹp (˂ 15°)  kết nối BEGO Semados® 



Kết luận 

Kết nối trong thuôn góc trung bình (45°, như của BEGO) giúp tránh vi kẽ, tạo sức nén thấp 

lên vùng xương vỏ, không gây nên hiệu ứng hàn lạnh, và có thể chịu được lực nhai mà 

không gây nứt gãy các thành phần. 

Kết nối implant - trụ phục hình 

Zipprich, H et al. Implantologie 2007;15(1):31-46 

Streckbein P et al. J Dent Res. 2012 Dec;91(12):1184-9. 

Farronato D et al. Journal of Prosthodontic Research 58 (2014): 230-236 

Dittmer S et al. Journal of Prosthodontics 00: 01-07 (2011) 


