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BEGO SEMADOS® RS/RSX-LINE

Ảnh 1 : Implant RSX; a) Cone 45°, b) Bệ chuyển, c) Rãnh sinh học, d) Thiết kế ren sinh học 
Figure 1: RSX-Implant; a) 45° cone, b) Platform switching, c) Bionic microgrooves, d) Bionic thread design

Design features of the BEGO Semados®  

RS/RSX-implants

Minimal bone loss around a dental implant is one of the fun-  
damental design objectives when developing dental implants.  
According to Frost‘s theory [2], which is widely accepted in the  
field of biomechanics, bone loss is linked to unphysiological  
overloading at the point where the implant enters the bone. To  
avoid overloading, the BEGO Semados® RS/RSX-Line boasts a  
number of design features:

The implants in the RS/RSX-Line display a conical implant body.  
The implant body is equipped with a self-tapping, bionic thread.  
The bionic thread reduces the mechanical loading on the implant  
body and is advantageous for the surrounding bone.

The implant-abutment connection was designed employing the  
tried-and-tested principle of the 45° cone. The 45° cone allows  
biomechanically advantageous transmission of forces from the  
abutment to the implant. At the same time, no micro-gap  
appears when subjected to physiological loading.

The RS/RSX implants feature platform switching of 0.25 mm.  
The platform switching reduces the loading peaks in the bone  
along the bone margin. However, platform switching is only ef-  
fective if the bone is no more than 0.5 mm below the level of the  
platform switching. If the bone recedes, the platform switching  
is not biomechanically efficient. To keep the bone loading low in  
cases of very low bone recession, the implant neck is furnished  
with bionic microgrooves (patent pending, not yet published). 
The microgrooves reduce the stress peaks along the bone margin  
and along the tips of the microgrooves at the same time. This  
makes it possible to reduce stress in the bone considerably, even  
if the bone recedes below the level of the platform switching.

Đặc điểm thiết kế của implant BEGO 
Semados®  RS/RSX

Tiêu xương tối thiểu quanh implant là một trong những mục tiêu 
thiết kế nền tảng khi phát triển implant nha khoa. Theo thuyết 
Frost [2], được chấp nhận rộng rãi về mặt cơ sinh học, tiêu xương 
có liên quan đến quá tải lực phi sinh lý tại điểm implant đi vào 
xương. Để tránh quá tải lực BEGO Semados® RS/RSX-Line  phát 
triển một số đặc điểm thiết kế sau:

Implant RS/RSX-Line có phần thân hình trụ. Thân implant có 
khả năng tực cắt, ren sinh học. Ren sinh học giúp giảm lực cơ 
học lên thân implant và có lợi cho xương bao quanh

Kết nối implant – trụ phục hình được thiết kế theo dạng cone 
45o đã được kiểm nghiệm. Dạng cone 45o cho phép sự truyền 
tải lực cơ sinh học từ trụ phục hình đến implant tốt hơn. Đồng 
thời tránh tạo ra vi kẽ khi chịu lực sinh lý

Implant RS/RSX-Line có bệ chuyển 0.25mm. Giúp giảm sự 
chịu lực tại vùng mào xương. Tuy nhiên, bệ chuyển chỉ có 
hiệu quả nếu xương nằm dưới không quá 0.5mm so với mức 
bệ chuyển. Nếu xương đã tiêu, bệ chuyển không còn hiệu 
quả về mặt cơ sinh học. Nhằm giảm sự chịu lực của xương 
trong trường hợp tiêu xương, cổ implant có đặc điểm các 
rãnh sinh học (đang chờ cấp bằng sáng chế, chưa công bố). 
Các rãnh sinh học giúp giảm lực stress lên vùng mào xương 
đồng thời theo đỉnh của các rãnh sinh học. Điều này giúp 
giảm lực stress lên xương đáng kể, ngay cả khi xương đã tiêu 
dướii mưc bệ chuyển
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The design features in detail

The 45° cone

If the cone angles in the implant-abutment connection are small,  
the implant body spreads when subjected to masticatory loading.  
Similar to splitting wood with an axe, a wedge effect develops. 
This wedge effect results in additional loading in the bone 
(Fig. 2a). Implant-abutment connections with larger cone angles  
(e.g., 45°) avoid this wedge effect and bone loading is reduced  
(Fig. 2b) [1].

To ensure no bacteria enter the implant-abutment connection,  it 
is essential to avoid development of a micro-gap between the  
implant and abutment when subjected to masticatory loading.  
Trials [8] and finite element calculations [6] have shown that no  
micro-gap forms when a 45° cone is used when subjected 
to physiological masticatory loading.

Platform switching

The term “platform switching” refers to the difference in diame-  
ter between the abutment where it enters the implant and the  
external diameter of the implant [7]. If the bone is exactly at the  
point of the diameter difference, this creates a biomechanically  
advantageous situation for the bone. The diameter change trans-  
fers the force deeper into the bone, which decreases the bone  
load along the bone margin [7]. However, the biomechanical  
effect of platform switching is only effective if the bone is exactly  
at the level of the platform switching. If, during insertion, a gap  
of just 0.5 mm appears between the bone and the level of the  
platform switching or if the bone recedes by the same amount,  
the biomechanical effect will disappear. To relieve the loading on  
the bone in cases where the bone is somewhat deeper, the RS/  
RSX-Line implants also feature bionic microgrooves.

Đặc điểm chi tiết của thiết kế

Cone 45o

Nếu góc cone giữa implant – trụ phục hình nhỏ, thân của 
implant có xu hướng loe rộng dưới tác động của lực nhai. 
Tương tự như khi chẻ củi bằng rìu, hiệu ứng chêm xuất 
hiện. Hiệu ứng chêm gia tăng lực nén lên xương (Ảnh 2a). 
Kết nối implant – trụ phục hình với góc cone lớn hơn (vd 
45o) giúp tránh hiệu ứng châm này và giảm lực nén lên 
xương (Ảnh 2b) [1]

Nhằm đảm bảo vi khuyển không xâm nhập vào kết nối implant 
– trụ phục hình, cần tránh tạo ra vi kẽ giữa implant và trụ phục 
hình dưới tác động của lực nhai. Các thử nghiệm [8] và phân 
tích phần tử hữu hạn [6] cho thấy không tạo ra vi kẽ khi góc 
cone là 45o dưới tác động của lực nhai sinh lý

Bệ chuyển

Khái niệm “bệ chuyển” được định nghĩa là sự khác biệt về 
đường kính giữa trụ phục hình nơi kết nối với implant và đường 
kính ngoài của implant [7]. Nếu xương nằm ngay vị trí khác 
biệt về đường kính này, sẽ có ưu điểm về mặt cơ sinh học. 
Đường kính giúp thay đổi chiều hướng lực tải sâu hơn vào 
trong xương, giúp giảm lực tại vùng mào xương [7]. Tuy nhiên, 
hiệu ứng cơ sinh học này chỉ có hiệu quả nếu xương nằm ngay 
đúng vị trí của bệ chuyển. Nếu trong quá trình kết nối, tạo ra 
kẽ hở chỉ 0.5mm giữa xương và mức bệ chuyển, hoặc nếu 
xương tiêu đúng bằng giá trị này, hiệu ứng cơ sinh học sẽ biến 
mất. Để giảm lực nén lên xương trong trường hợp xương nằm 
ở vị trí thấp hơn, implant RS/RSX-Line có đặc điểm các vi ren 
sinh học

Ảnh 2: Cone 45o giúp giảm stres; a) Góc cone nhỏ, b)  Cone 45°  
Figure 2: The 45° cone angle reduces stress; a) Small cone angle, b) 45° cone
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Vi rãnh sinh học

Implant RS/RSX-Line có các vi rãnh sinh học ở vùng đỉnh ren 
của implant (đang chờ cấp bằng sáng chế, chưa công bố). Các 
vi rãnh được thiết kế nhằm giảm stres trực tiếp tại mào xương 
và đồng thời tại đỉnh các ren. Stress giảm 50% so với các 
implant không có thiết kế vi rãnh

Ảnh (3a và 3b) cho thấy implant không có vi rãnh sinh học. Lực 
tải lớn tại mào xương, có thể dẫn đến tiêu xương [7] (vùng đỏ 
tại Ảnh 3b). 

Thiết  kế ren sinh học

Áp dụng tiên đề ứng suất đồng đều của Mattheck giúp thiết kế 
các rãnh của implant chịu được lực tải một cách lý tưởng. Cấu 
trúc rãnh sinh học giúp giảm stress đáng kể lên implant. Ngoài 
ra cũng giúp giảm lực stress lên xương

Ảnh 3: Giảm stress nhờ các vi rãnh sinh học 
Figure 3: Stress reduction through bionic microgrooves

Bionic microgrooves

The RS/RSX-Line implants have bionic microgrooves in the top  
area of the implant (patent pending, not yet published). The  
microgrooves are designed to reduce the stress directly at the  
bone margin and reduce the stress at the tips of the grooves at  
the same time. Compared with implants without microgrooves  
(microthreads), the reduction in stress is up to 50%.

Figures (3a and 3b) show an implant without microgrooves  
(microthreads). High loads appear at the bone margin, which can  
result in bone loss [7] (red area in Figure 3b). The bionic micro-  
grooves considerably reduce bone loading. As such, the loads  
that occur at the bone margin and at the tips of the microgrooves  
are considerably reduced. The load is distributed more equally  
throughout the bone (Figures 3c and 3d).

The bionic thread design

Application of Mattheck‘s [3-5] axiom of uniform stress makes  
it possible to design the implant‘s threads to cope ideally with  
loads. The bionic thread structure generates considerably lower  
stresses in the implant. In addition, stress in the bone can also  
be reduced.

Ảnh 4: Thiết kế ren sinh học 
Figure 4: Bionic thread design
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