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Tapered Tissue Level AV6B AdVent ™ 

 

Kenmerken:  

 3.9mm apex 

 4.7mm body 

 6.0mm diameter  

 5.7mm platform 

 3.0mm interne hexagon – supra gingivaal, abutmentconnectie met een koudlas  

 

Chirurgie  

De kaak in de zijdelingse delen is vaak te smal voor een 6.0mm diameter implantaat terwijl een 5.7mm 
platform/emergency profile in de molaarstreek gewenst is. De Tapered 6.0 mm Advent™ biedt deze 
mogelijkheid. Met de 3.9mm apex en de 4.7mm body is er rondom het implantaat voldoende bot 
aanwezig voor de osseointegratie van het implantaat. De prothetiek maakt gebruik van het brede 
5.7mm platform, zonder kaakverbreding/splitting. 
 
De microgap ligt met dit één fase tissue level AdVent™ implantaat boven de mucosa in tegenstelling tot 
het twee fase bone level Tapered ScrewVent® implantaat. Voor de patiënt aantrekkelijk, een één fase 
techniek en eenvoudiger schoon te houden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het chirurgisch protocol en het instrumentarium is gelijk aan de Tapered 

ScrewVent®, dus de bekende blauwe vertrouwde TSVKIT wordt hiervoor gebruikt. Voor het 

implantologie team verandert er niets, er hoeft geen (ander) extra instrumentarium gepakt te worden. 
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Prothetiek – verschroefde kroon op een AV6B AdVent™ 

 

De outline van de kroon ligt op de buitenbevel van de Tapered AdVent™. Beslijp het 

HLA5/6 stock hex-lock abutment recht, zodat de kroon over de bevel kan eindigen. 

Modificeer het abutment met een hard metalen frees, slijp met een molensteen het 

overtollige materiaal weg en werk met een papierschijf het abutment af. Gebruik 

voor het afbakenen van de randen een diamant boor. Behoud of herdefinieer een 

vlak oppervlak op het abutment als antirotatie voorziening van de kroonkap.  

TIP Gebruik een extra AV6R implantaat analoog.  

Plaats het individuele ontworpen abutment terug in het gipsmodel, scan deze in en 

ontwerp een monolytische kroon. Verlijm deze met panavia.  
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