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SKY® Implant System

5,2 mm

4.0 5.0 6.0

5,2 mm

Nowy implant copaSKY przeznaczony specjalnie do leczenia szerokich 
i płaskich grzbietów wyrostka zębodołowego

W wielu przypadkach ultra krótki implant pozwala uniknąć wielu zabiegów chirurgicznych związanych 
z odbudową wyrostka zębodołowego. Istniejąca kość jest optymalnie wykorzystywana dzięki unikalnemu 
projektowi implantu oraz procedurze chirurgicznej zorientowanej na jakość kości. Rezultatem jest wysoka 
stabilizacja pierwotna i trwała osteointegracja implantu copaSKY sprawdzonego systemu 
implantologicznego SKY®, renomowanego, bawarskiego producenta -  bredent medical.

osseo-connect-surface (ocs)®

 powierzchnia zaprojektowana dla ultra skutecznej osteointegracji

Nowy ultra krótki implant

powierzchnia maszynowo 

opracowana

powierzchnia wytrawiona

powierzchnia 
wypiaskowana 
i wytrawiona

Podstawą sukcesu implantu copaSKY o długości 5.2mm i średnicach 4.0 / 5.0 / 6.0 mm są 
sprawdzona, atraumatyczna procedura chirurgiczna zorientowana na klasifikację gęstości kości 
oraz jego konstrukcja zawierająca najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie powierzchni 
implantu, kształtu jego trzonu oraz formy gwintu wraz z innowacyjnym połaczeniem opartym 
na stożku i torx-ie równoległym.  
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D1

D2-4+ ++

2,7mm

1,3 mm

1,3 mm

Nowy implant – jedno DNA
Pierwszy implant SKY® został wprowadzony na rynek stomatologiczny przed 15-stoma laty i od tego czasu 
jest ciągle rozwijany. Podobnie jak w przypadku ewolucji biologicznej, dobra charakterystyka implantu SKY® 
ulega ciągłej poprawie i przyczyniła się aktualnie do rozbudowy systemu o wszczep ultrakrótki.

W konsekwecji copaSKY nosi kod DNA wszczepu blueSKY, prawdopodobnie najbardziej udanego implantu 
w historii natychmiastowych uzupełnień protetycznych opartych na implantach.

Samogwintujący i 
kompresyjny

• Wysoka stabilizacja
pierwotna

Stożkowo - cylindryczny 
kształt implantu

• Równomierna
redystrybucja sił
zgryzowych w kości

Skok gwintu 
przyjazny dla kości

• Delikatne i jednolite
wprowadzanie
pięcioma obrotami

Charakterystyczna  konstrukcja implantu i właściwości gwintu znacząco zwiększają 
stabilizację pierwotną i trwałą osteintegrację wszczepu:

Zalety połączenia stożka z torx-em równoległym

Stabilne połączenie stożek-torx równoległy implantu z łącznikiem 
zapewnia możliwość atraumatycznej wymiany elementów 
protetycznych w przeciwieństwie do stożków samohamownych.

Innowacyjna geometria połączenia implant - łącznik

Stabilne połączenie stożka z torx-em równoległym gwarantuje najwyższy 
poziom szczelności mikrobiologicznej oraz powierzchniowe, a nie 
krawędziowe przenoszenie sił podczas wkręcania implantu z wysokim 
momentem obrotowym wynikającym z dużej powierzchni styku z kością

Jest to ewolucyjna synteza dwóch najskuteczniejszych typów 
połączeń implant - łącznik (mikrobiologia + mechanika).
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SKY® Implant System

Prof. Dr. Emanuel Bratu
University of Timisoara, Romania

Zastosowanie nowego krótkiego 
implantu copaSKY umożliwia 
osiągnięcie dobrej stabilizacji pierwotnej 
w każdym rodzaju kości. Połączenie Torx 
w systemie SKY® jest wystarczająco 
mocne, aby wytrzymać wysoki moment 
dokręcania wynikający z dużych 
powierzchni styku z kością. Użycie 
wiertła crestal drill jest wymagane w 
twardej kości.

Zdjęcia: Prof. Dr. Emanuel Bratu, University of Timisoara, Romania

PD Dr. Jörg Neugebauer 
Praktyka stomatologiczna, 
Landsberg am Lech, Germany

Krótkie i bardzo krótkie implanty stały 
się alternatywą dla rozległych 
zabiegów augmentacji i zapewniają 
nowe możliwości leczenia pacjentów 
z ograniczoną objętością kości. 
copaSKY zrobił na mnie wrażenie 
przede wszystkim dzięki swojej 
pierwotnej stabilności.

Co mówią nasi użytkownicy o copaSKY

Wskazania:
Pacjenci z ograniczoną wysokością kości wymagają specjalnych rozwiązań, aby skorzystać z zalet niezawodnych 
i trwałych odbudów implantoprotetycznych. Tradycyjna procedura budowania kości poprzez powiększanie 
objętości lub podnoszenie dna zatoki znacząco zwiększa liczbę sesji terapeutycznych i koszty. Duża grupa 
pacjencjentów zniechęca się dodatkowym ryzykiem związanym z tego rodzaju zabiegami i nie jest skłonna poddać 
się takiemu leczeniu.

Do celu za pomocą copaSKY:

• Eliminacjia zabiegów odbudowy kości - mniejsze ryzyko

• Redukcja urazów i przewlekłych faz gojenia
• Zredukowana liczba wizyt pacjenta
• Szybsza funkcjonaloność i estetyka odbudowy
• Redukcja kosztów leczenia

= wyleczeni, zadowoleni pacjenci
= pozyskiwanie nowych grup pacjentów 
= sukces gabinetu na tle konkurecji
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Dr. Burzin Khan MDS
Opus Dental Specialities
Mumbai, India

copaSKY jest niedrogą opcją 
pełnowartościowych uzupełnień 
implantologicznych o dużej 
przewidywalności w przypadkach 
ograniczonej wysokości kości nad zatoką lub 
nerwem żuchwy. Specjalny gwint krótkiego 
implantu zapewnia doskonałą stabilizację 
pierwotną.
W związku z tym copaSKY oferuje pewien 
rodzaj "planu B" w przypadkach, w których 
koszty i ryzyko związane z augmentacją 
uniemożliwiają pacjentom wybór 
uzupełnień implantologicznych

Dr. Michael Weiss
OPUS DC Ulm, Germany

Lęk wielu pacjentów przed 
zabiegami implantacji w 
połączeniu ze złożonymi 
procedurami chirurgicznymi, 
można wyeliminować dzięki 
zastosowaniu ultrakrótkich 
implantów copaSKY, ponieważ 
resztkowa kość jest 
wykorzystywana w najlepszy 
możliwy sposób.
Moje początkowe doświadczenie 
jest bardzo obiecujące.

Dzięki temu protetyka na implancie copaSKY zapewnia długotrwały sukces.

1.Gojenie zamknięte wszczepu
z brzegami pokrytymi kawałkami 
kości pozostałymi z preparacji łoża

2.Wprowadzenie w implant łącznika 
BioHPP® copaSKY bionic 
elegance+anatomiczna preparacja 
protetyczna 3. Osadzenie korony definitywnej

Protetyka - nasze rekomandacje:
Jako specjalista w dziedzinie protetyki implantologicznej oraz wiodący producent materiałów bionicznych, grupa 
bredent oferuje zaawansowane terapie protetyczne, aby w możliwie najlepszy sposób chronić aparat żucia oraz jego 
tkanki. W rezultacie można zaoferować i leczyć pacjentów za pomocą bionicznych, trwałych, wysoce estetycznych 
i zawsze naprawialnych definitywnych uzupełnień protetycznych.
W przypadku „One-Time-Therapie“ można użyć sprawdzonego i dobrze udokumentowanego łącznika copaSKY 
bionic elegance, który jest instalowany po fazie gojenia kości, podczas odsłonięcia implantu i nie ma potrzeby jego 
wymiany przed późniejszym osadzeniem ostatecznej odbudowy protetycznej. Eliminacja szeregu czynności w 
obszarze wygojonej kieszonki dziąsłowej i przyszyjkowej części implantu wraz z fizjologicznymi cechami 
biozgodnego, wysokousieciowanego polimeru BioHPP® stosowanego jako reduktor stresu zgryzowego dzięki jego 
naturalnej charakterystyce wykazującej właściwości stabilności i elastyczności zbliżone do naturalnej kości D2 chroni 
zarówno tkanki miękkie i twarde, jak również staw skroniowo-żuchwowy.
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copaSKY bionic elegance M 00

łącznik zindwidualizowany

copaSKY exso transfer/łącznik

copaSKY baza tytanowa "L" dla systemów CEREC®

Dla definitywnych uzupełnień zaleca się 
hybrydowy bioniczny  łącznik 
wykonany z BioHPP® na tytanowej 
bazie; wylicowany policeramiką 
visio.lign® lub zaopatrzony w 
pełnokonturową koronę z HIPC.

Wielofunkcyjny transfer/łącznik "exso" 
zaleca się do pobierania wycisków metodą 
łyżki zamkniętej, a także jako klasyczny 
łącznik ostateczny do koron i mostów. 
Zaopatrzony w pełnokonturowe struktury z 
HIPC lub licowany policeramiką visio.lign®. 

łyżka 
otwarta

łyżka 
zamknięta

C A D
Prace cyfrowe wykonujemy zgodnie z 
procedurą CEREC® przy użyciu bazy tytanowej 
copaSKY dla CEREC® system i oryginalnego 
Scanbody Sirona L.
W celu uzyskania najlepszych efektów 
estetycznych zaleca się stosowanie cementu 
opakerowgo DTK-Kleber opak zgodnie z 
intrukcją.

Profesjonalne rozwiązania protetyczne: 
Fachowa i autorska protetyka oprta na sprawdzonych bionicznych materiałach na łączniki standardowe i indywidualne - 
BioHPP oraz innowacyjny, policeramiczny system licujący visio.lign®  do cyfrowego - HIPC, a także manualnego - 
crea.lign wykonywania wysoce estetycznych odbudów protetycznych o medycznie wymaganej funkcji.
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copaSKY 
śruba gojąca M 

4 mm

copaSKY elegance 
baza tytanowa ML 
BioHPP®/for2press

copaSKY
Ybaza tytanowa 

do sys. CEREC
rozm. "L"

copaSKY  
analog implantu

REF COPAEM00 

Instrumenty 
copaSKY Upgrade Kit

REF copa4005

Łączniki   
BioHPP®copaSKY bionic elegance M 0° copaSKY exso 

transfer/łącznik
copaSKY uni.cone 

REF copa5005 REF copa6005

REF COPAUPGK

REF COPAGF04

REF COPAEXSO REF COPAUC01 REF COPAUC02 REF COPAUC03

śruba zamykająca
w zestawie

REF COPASCTB REF COPAMS00REF COPAETBM REF COPAIA50

copaSKY  
X-ray szablon

copaSKY
zestaw tulei 
ograniczające
głębokość łoża 

copaSKY  6.0 
wiertło-kość D1 
wiertło kość D2-D4 
frez kortykalny

copaSKY TK  
przenośniki implantów 
krótki/długi

Wiertła 
pilotujące
krótkie/długie

Scale  
1 : 1 / 1 ,12 : 1 / 1,26:1

Implanty

Akcesoria

4.0 5.0 6.0

5,2 mm 5,2 mm

1 mm

 Przegląd systemu copaSKY:

copaSKY 
transfer wyciskowy M 

łyżka otwarta

REF COPAPAM1

2 mm 3 mm



SKY® Implant System

Procedura chirurgiczna:

Łoże 5.7m
m

:
użycie stopki
pow

oduje 
naw

iert 0,5m
m

głębszy niż 
długość im

plantu 
5.2m

m
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IMPLANT
THERAPIES
FOR IMMEDIATE RESTORATION

IMPLANT
PROSTHETICS

WITH BIONIC HIGH-PERFORMANCE POLYMERS

SKY® - niemiecki, kompetentny i sprawdzony  
system implantologiczny do kompleksowej 
rehabilitacji narządu żucia.

SKY info: +48 667 333 113
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Tissue Related Implant Management



Surgical protocol
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