
Bicon הינה חברה אמריקאית, הנמצאת בשוק 
הדנטאלי העולמי כבר למעלה מ-30 שנה. החברה 

מציעה פתרון איכותי, לטווח ארוך, עם אחוזי 
הצלחה גבוהים. בזכות שתלי החברה ניתן להימנע 

מפרוצדורות כירורגיות מורכבות.

השתלים הייחודיים של Bicon מיוצרים ומוכחים 
קלינית מאז שנת 1985. הטכניקה המהפכנית של 

החברה, לא רק עברה את מבחן הזמן, אלא ממשיכה 
להוביל בתעשייה הדנטלית העולמית.

במשך שנות פעילותה מספקת החברה מוצרים 
איכותיים, חדשניים, מקצועיים, בטיחותיים וקלים 

לשימוש לקהל רופאי שיניים, מעבדות שיניים, קופות 
חולים ובתי החולים, תוך שהיא שמה בראש מעיניה 

את נוחיותם של רופאי השיניים והמטופלים. 

לקוחות Bicon מרחבי העולם נהנים מהיתרונות 
הקליניים הרבים של השתלים.

משרד.  03.5291.848
נייד. 054.8104.005

פקס.  03.5295.660

office@bicon.co.il
www.bicon.com

שדרות יוסף לישנסקי 4, 
ראשון לציון 7565019

היתרון הגדול של שתלי בייקון

·  חוסך זמן
·  חוסך כסף

·  חוסך באי נוחות וכאבים
·  נותן פתרון איכותי לאורך זמן 

שתלי בייקון נותנים פתרון קבע לשיניים חסרות. 
פתרון זה מעניק מראה, תחושה ותפקוד כמו של 

שיניים טבעיות. 



מציעים לך תוספת עצם?
אוגמנטציה ורטיקלית – בניית עצם בלסת התחתונה 

כתוצאה מחוסר בנפח העצם והקירבה לתעלת 
העצב. זוהי פרוצדורה מורכבת, מסובכת ומצריכה 

זמן החלמה ארוך בין 5 - 6 חודשים וסיכויי הצלחה 
כ-53%, לפי המחקרים שפורסמו.

 

מציעים לך שתלים זגומטיים?
שתלים זיגומטיים – אלה הם שתלים ארוכים מאוד 

שעוקפים את אזור הסינוס ועולים עד לעצם 
הזיגומטית. ביצוע השתלה הינו מורכב ובמקרה של 

כישלון עלול לגרום לנזקים רבים לעצם בלסת.

מתרפאים יקרים, אתם זקוקים לשתל 
אבל חסרה לכם עצם? 

מציעים לך הרמת סינוס?
הרמת סינוס )סגורה/פתוחה( – מדובר בפרוצדורה 
פולשנית, שמטרתה ליצור תוספת עצם במקומות 

של חוסר בנפח העצם לצורך ביצוע השתלה. 
במסגרת ניתוח הרמת הסינוס מרימים את רירית 
הסינוס דרך חלון לטראלי. ניתוח מסוג זה מחייב 

מנוחה ושיקום ארוך המתנה של לפחות 6 חודשים.

שתלי Bicon מעניקים פתרון איכותי, לאורך זמן, 
לבעיה בחוסר עצם בלסת עליונה ו/או תחתונה. 

פתרון המעניק מראה, תחושה ותפקוד כמו של 
שיניים טבעיות.

רוצה פתרון פשוט ללא סיבוכים 
וסיכונים מיותרים? בקש מרופא 

השיניים שלך שתלי בייקון: 

·  שתלים קצרים שהוכחו כפתרון מושלם במקרים 
   של חוסר עצם או חוסר של שן בודדת כבר    

   למעלה מ 30 שנה.

·  ההשתלה מתבצעת בניתוח קצר. זמן החלמה מהיר.

·  השיקום הקבוע נעשה לאחר 3-4 חודשים בהליך 
   פשוט יחסית והתוצאות אסטתיות מושלמות 

   )לא ניתן להבדיל בין שן לכתר(.

·  מאושר ע"י FDA האמריקאי כתקן למוצר רפואי 
   ואיכותי עם ניסיון קליני עשיר.


