
Bio3 to synergia najlepszych praktyk 
niemieckiej szkoły implantologii 
i innowacyjnych osiągnięć 
globalnych



Firma Bio3 IMPLANTS 

Bio3 Implants GmbH to 
niemiecka firma, która 
oferuje lekarzom najlepsze 
rozwiązania o najwyższej 
jakości i dokładności 
w implantologii.
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Główne zalety 
implantów Bio3 

Implants



NIEZAWODNOŚĆ NIEMIECKIEGO 
PRODUCENTA

Technologiczny cykl 
produkcyjny implantów 
dentystycznych Bio3 
Implants jest 
gwarantowany przez 
wysokie standardy 
niemieckiej jakości. 
Wszystkie produkty 
przechodzą przez kilka 
etapów kontroli jakości



NIEZAWODNOŚĆ I JAKOŚĆ

Firma rozszerza swoją 
produkcję o 
nowoczesny sprzęt 
techniczny



CERTYFIKATY JAKOŚCI

Bio3 Implants 
prowadzi ciągłą i 
systematyczną 
kontrolę jakości 
wszystkich produktów, 
co potwierdzają 
międzynarodowe 
certyfikaty jakości ISO 
13485, CE1023



POŁĄCZENIE STOŻKOWE

Implanty stożkowe Bio3 
Implants zapewniają 
idealnie ścisłe 
połączenie implantu z 
łącznikiem



POWIERZCHNIA HYDROFILOWA

Hydrofilowa anodowana powierzchnia implantów dentystycznych Bio3 Implants



POWIERZCHNIA HYDROFILOWA

Hydrofilowa mikroporowata struktura powierzchni implantów Bio3 Implant stymuluje aktywny 
wzrost tkanki kostnej na całej powierzchni, co skutkuje wysoką stabilnością mechaniczną 
i osseointegracją w krótszym czasie.

1800 powiększenie 3000 powiększenie 5000 powiększenie



AGRESYWNY GWINT

W celu uzyskania lepszej początkowej stabilności 
opracowano spiralny implant z agresywnym 
gwintem, zaleca się więc jego stosowanie w 
tkankach kostnych typu II, III i IV



WIERZCHOŁEK

Precyzyjna konstrukcja części wierzchołkowej 
implantu zapobiega uszkodzeniu anatomicznej 
struktury kości i zapewnia implantologowi możliwość 
skrócenia czasu etapu chirurgicznego implantacji



TYTAN KLASY 4

Tytan klasy 4 służy do 
produkcji wysokiej 
jakości implantów 
stomatologicznych



ZESTAW
Wyjątkowy i doskonały pakiet

Zestaw implantu:

• IImplant w kolbie tytanowej
• Śruba zamykająca
• Instrukcja
• Naklejka z numerem partii
• Podwójne sterylne opakowanie
• Książeczka gwarancyjna
• Pamięć flash USB

Kontakt implantu z ciałami obcymi jest całkowicie wykluczony.
Kolba tytanowa + implant tytanowy - ten sam materiał. Wygodne usunięcie implantu za 
pomocą dowolnego instrumentu według uznania lekarza



UZUPEŁNIENIE
Opieka nad pacjentem

Dbamy o naszych pacjentów, dlatego każdy implant 
dostarczany jest z pamięcią USB-flash pozwalającą:

 zapisać informacje o pacjencie (wywiad, dane
z tomografii komputerowej i zdjęcia rentgenowskie)

 zapisać datę wszczepienia implantu

 opisać przypadek kliniczny oraz protokół chirurgiczny

 przekazać pacjentowi pełną informację o operacji

 świadczyć kompletną obsługę dla pacjenta. Nasi klienci
wiedzą, za co płacą!



DOŻYWOTNIA GWARANCJA 
I IDENTYFIKACJA

Wszystkie dane pacjenta są wyszczególnione na karcie i wklejony jest na nią numer partii, rodzaj implantu i rozmiar.
Każdy produkt Bio3 Implants ma przypisany unikalny numer seryjny, który umożliwia śledzenie jego produkcji od 
pierwszego do ostatniego etapu

Każdy pacjent, który wybrał wysoką jakość implantów Bio3, otrzymuje plastikową kartę gwarancyjną, zapewniającą 
dożywotnią gwarancję na implant dentystyczny. Dożywotnia gwarancja jest ważna na całym świecie



INDYWIDUALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI 
JAMY USTNEJ DLA KAŻDEGO PACJENTA

Do każdego implantu pacjent 
otrzymuje książkę zawierającą 
główne zalecenia dotyczące 
pielęgnacji jamy ustnej po 
wszczepieniu implantu



OSOBISTY KALENDARZ 
IMPLANTACJI

Pomoże on 
lekarzowi i 
pacjentowi 
stworzyć dogodny 
plan leczenia i 
zawsze pamiętać o 
dacie i godzinie 
kolejnej wizyty



WSPARCIE MARKETINGOWE

Gama narzędzi reklamowych 
zapewniająca efektywną 
sprzedaż 



WYCIECZKI DO ZAKŁADU 
PRODUKCYJNEGO BIO3 IMPLANTS 

Kwartalne 
wycieczki do 
zakładu 
produkcyjnego 
Bio3 Implants w 
Niemczech



UCZESTNICTWO W 
MIĘDZYNARODOWYCH WYSTAWACH



REKLAMA W ŚRODKACH MASOWEGO 
PRZEKAZU



REKLAMA ZEWNĘTRZNA



PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PACJENTA

Plakaty do 
poczekalni: Główne 
etapy implantacji

Plakaty do 
poczekalni: 
Mity i fakty



PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PACJENTA

Instrukcja dla 
pacjentów 
dotyczące higieny 
jamy ustnej

Implantacja: 
Mity i fakty 
(ulotka)



Osobisty kalendarz implantacji 6 powodów, aby wszczepić implanty zębowe Bio3 Implants

PRZYDATNE MATERIAŁY DLA PACJENTA



Przyczyny 
nieudanej 
implantacji - 
najbardziej 
kompletne 
wytyczne 
minimalizujące 
ryzyko 
niepowodzenia 
implantacji

Instrukcja dotycząca 
postępowania 
z narzędziami 
chirurgicznymi

PRZYDATNE MATERIAŁY DLA LEKARZY



Lista 
kontrolna 
implantacji

Formularz 
wymiany 
zniszczonego 
implantu

PRZYDATNE MATERIAŁY DLA LEKARZY



SZKOLENIA OD Bio3 IMPLANTS

-  comiesięczne webinaria poświęcone produktom firmy i ich praktycznemu zastosowaniu
- regularne seminaria i lekcje mistrzowskie (teoria i praktyka) dla lekarzy o różnym poziomie kompetencji

Najlepsi specjaliści, najważniejsze tematy!
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia



IMPLANTY

Implant
Bio3 Progressive

Implant
Bio3 Advanced



PLATFORMY
PLATFORMA SZEROKAPLATFORMA STANDARDOWA



SUPRASTRUKTURY



PLATFORMY TYTANOWE DLA CAD/CAM

PLATFORMA SZEROKAPLATFORMA STANDARDOWA

Firma Bio3 Implants jest prezentowana 
w "3Shape" i "Exocad"



ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 
PLATFORMA STANDARDOWA

Łączniki kątowe Multi-Unit  17°

PLATFORMA SZEROKA 

Łączniki kątowe Multi-Unit  17°

Łączniki kątowe Multi-Unit  30° Łączniki kątowe Multi-Unit  30°



SUPRASTRUKTURY BioLINE

BioLINE
SUPRASTRUCTURY są
identyczne jak przekrój 
naturalnych zębów.

 Konstrukcja biologiczna jest
identyczna z naturalnym 
kształtem zęba

 Ząbkowane brzegi pokrywają
się z linią brzegową dziąsła

 Wysoka precyzja
połączenia implantu z
łącznikiem



ŚRUBY GOJĄCE Bio LINE

ŚRUBY GOJĄCE DO SIEKACZY

PLATFORMA STANDARDOWA PLATFORMA SZEROKA

ŚRUBY GOJĄCE DO KŁÓW

PLATFORMA STANDARDOWA PLATFORMA SZEROKA

ŚRUBY GOJĄCE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

ŚRUBY GOJĄCE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH



ŁĄCZNIKI Bio LINE

PLATFORMA STANDARDOWA PLATFORMA SZEROKA PLATFORMA STANDARDOWA PLATFORMA SZEROKA

ŁĄCZNIKI DO SIEKACZY

ŁĄCZNIKI DO KŁÓW

ŁĄCZNIKI DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

ŁĄCZNIKI DO ZĘBÓW TRZONOWYCH



ZESTAW CHIRURGICZNY

Zestaw chirurgiczny 
Bio3 przeznaczony 
jest do szybkiego i 
wygodnego 
montażu dwóch 
rodzajów 
implantów - 
standardowej i 
szerokiej platformy



NARZĘDZIA

Wszystkie narzędzia 
zawarte w Zestawie są 
wykonane ze stali 
chirurgicznej



PIANKA Bio3 IMPLANTS

Produkt do 
pielęgnacji 
jamy ustnej po 
implantacji

Unikalna formuła pianki Bio3 IMPLANT CARE FOAM
przyspiesza proces gojenia dziąseł, zmniejsza ryzyko 
obrzęków i utrzymuje higienę jamy ustnej po chirurgicznej 
fazie implantacji. Badania pokazują, że w przeciwieństwie do 
innych płynów, aplikacja Bio3 IMPLANT CARE FOAM
iw pierwszych dniach po implantacji skraca okres gojenia 
i zapobiega komplikacjom w okresie pooperacyjnym



MATERIAŁ DO REGENERACJI KOŚCI

Dzięki hydrofilowej powierzchni Bio3 BONE,  
mieszanie z krwią lub normalną solą fizjologiczną 
zapewnia optymalną lepkość i plastyczność. 
Trójwymiarowa porowata struktura ułatwia 
szybką penetrację surowicy i białek, co jest 
czynnikiem wzrostu tkanki kostnej

• Kość bydlęca
• Syntetyczny zamiennik



WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETEM 
KOLONII



Wy³¹czny przedstawiciel na Polskê

80-046 Gdañsk, ul. Cienista 21 tel./fax: 
58 302 99 25

tel. kom. 601 244 640
www.fach-med.pl

biuro@fach-med.pl


