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Firma BEGO - ponad 125 lat istnienia na rynku!

Razem do sukcesu!
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Firma BEGO jest jedną z najstarszych i najbardziej 
renomowanych firm na świecie produkujących złoto 
dentystyczne, materiały oraz urządzenia dla implanto-
logii i techniki dentystycznej. Firma istnieje na rynku            
od 125 lat!

Jej wysokiej jakości wyroby i nowoczesne technologie 
pozwoliły BEGO na zdobycie ugruntowanej, mocnej 
pozycji na rynku stomatologicznym. W nowoczesnym 
centrum szkoleniowym w siedzibie firmy w Bremie,                                    
w Niemczech, organizowane są szkolenia dla techników 
dentystycznych i lekarzy z całego świata, także - za 
pośrednictwem Denon Dental - z Polski.  

Firma posiada własną jednostkę badawczo rozwojową,                  
w której produkty są poddawane ciągłemu udoskonala-
niu.

MADE IN GERMANY
Produkty w 100 % niemieckiej jakości!

Razem do sukcesu!

Ultranowoczesny park maszynowy 
do wykonywania prac CAD/CAM  

LaserStar T Plus 
nowoczesny i kompaktowy 

laser protetyczny do stosowania 
w laboratoriach protetycznych
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Firma BEGO od ponad 125 lat zajmuje się sprzętem i materiałami
stosowanymi w technice dentystycznej oraz stomatologii.

Posiada trzy główne działy: 
•  BEGO Dental - sprzęt i materiały stosowane 
    w technice dentystycznej, 
•  BEGO Medical - rozwiązania CAD/CAM 
    z jednym z największych w Europie, 
    własnym centrum produkcyjnym Hi-Tech
•  BEGO Implant Systems - dział zajmujący się 
    implantologią stomatologiczną
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IMPLANTY BEGO SEMADOS® S
System efektywnie stosowany już od 1993 
roku!

Implanty BEGO Semados® S można stosować 
we wszystkich odcinkach w szczęce i żuch-
wie w kości o różnej jakości. Zastosowanie 
implantów tej linii jest szczególnie zalecane: 

• w żuchwie i w szczęce
•  w kości D1, D2, D3 i D4
• przy wystarczającej ilości kości
• przy procedurach sinus lift,                                                                                                                                            

aby uniknąć nieplanowanej                                                                                                                                    
perforacji membrany Schneider’a

BEGO SEMADOS® S

• Średnice: 3.25 · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm 
• Długości: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm 
• Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
• Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus  o wysokiej czystości
• Doskonała osteointegracja
• Zaokrąglona główka implantu chroniąca struktury anatomiczne
• Kołnierz wypolerowany maszynowo służy minimalizacji szczytowej 

resorpcji kości i zmniejszaniu podrażnień błony śluzowej
• Samonacinający gwint

IMPLANTY BEGO SEMADOS® RI
System implantów o wysokiej jakości stoso-
wany w przypadkach, w których stabilizacja 
pierwotna jest najistotniejsza.

Implanty BEGO Semados® RI mogą być 
zastosowane we wszystkich typach kości i 
we wszystkich obszarach szczęki i żuchwy.  
Szczególnie zalecane zastosowanie: 

• w szczęce i w żuchwie
• w kości typu D1, D2, D3 i D4
• z poziomymi brakami tkanki kostnej
• przy implantacji natychmiastowej

BEGO SEMADOS® RI

• Średnice: 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm
• Długości: 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm
• Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
• Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus o wysokiej czystości
• Doskonała osteointegracja
• Kołnierz wypolerowany maszynowo służy minimalizacji szczytowej 

resorpcji kości i zmniejszaniu podrażnień błony śluzowej
• Kształt gwintu służy bocznej kondensacji kości i zwiększa stabilizację 

pierwotną implantu
• Mikrogwint przy szyjce implantu służy polepszania parametrów 

przenoszenia sił żucia na kość krestalną

BEGO SEMADOS® MINI

• Średnice: 2.7 · 2.9 · 3.1 mm
• Długości: 11.5 · 13 · 15 mm
• Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
• Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus o wysokiej czystości
• Kształt korzenia zęba
• Doskonała osteointegracja
• Zagęszcza i kondensuje kość
• Mikrogwint w obszarze szyjki implantu to poprawiania parametrów 

przenoszenia sił na kość krestalną 
• Boczna kondensacja kości zwiększa stabilizację pierwotną implantu

BEGO SEMADOS® PI 

•  Średnica: 2.8 mm
•  Długość: 14 mm
•  Wykonane z tytanu 5 Klasy czystości
•  Maszynowo wykonana powierzchnia, bez mikrostruktury
•  Smukły kształt, idealny w przypadkach ograniczonej ilości                    

wolnej przestrzeni
•  Szyjka implantu umożliwia doginanie w celu optymalnej pozycji            

nachylenia implantu 
•  Możliwość przeprowadzenia bezpośrednich i pośrednich procedur
•    Usunięcie implantów w późniejszych terminie

MINI IMPLANTY BEGO SEMADOS® 
System stosowany w przypadkach wąskich 
wyrostków zębodołowych, bez potrzeby           
przeprowadzania augmentacji kości.

Implanty BEGO Semados® Mini mogą być 
stosowane  we wszystkich typach kości.
Szczególnie zalecane jest stosowanie:

• w bezzębnej żuchwie
•  przy silnie zredukowanych, wąskich                     

i bezzębnych wyrostkach zębodołowych
•  przy wąskich brakach pojedynczych zębów
     (12, 22, 32-42)

IMPLANTY  BEGO SEMADOS®  PI
Implanty prowizoryczne mogą być stosowane 
we wszystkich typach kości. 

Szczególnie zalecane jest zastosowanie:

•  jako tymczasowe ustabilizowanie mostów  
    lub protez w czasie gojenia implantów
•  po przeprowadzonej augmentacji kości        
    zmniejsza powstawanie obciążeń na tych   
    obszarach oraz odciąża tkanki miękkie
•  przy wykonywaniu prac tymczasowych
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Implanty BEGO Semados® RS/RSX można stosować we wszystkich 
obszarach i we wszystkich typach kości. Szczególnie zalecane do 
zastosowania: 

• w szczęce i żuchwie
• przy implantacji natychmiastowej
• przy procedurach sinus lift, aby uniknąć przypadkowego                   

uszkodzenia membrany Schneider‘a
• Przy wąskich brakach w odcinku przednim (RS/RSX 3.0)               

do zębów 12, 22, 32-42

IMPLANTY 
BEGO SEMADOS® RS/RSX

PLATFORM SWITCH 

optymalna do implantów RS/RSX

• Linia łączników do Platform Switch pozwala zabezpieczyć  
kość krestalną i zapewnia estetyczny profil wyłaniania

• Czasowe uzupełnienia z zastosowaniem tymczasowych 
łączników tytanowych (z Hex/ bez Hex) i tymczasowych 
łączników Platform Switch 

• Rozwiązania cementowane na łącznikach tytanowych  
0°/15°/20°

• Indywidualne łączniki ceramiczne (z Hex/bez Hex)                  
wykonane przez BEGO Medical GmbH 

• Przykręcane rozwiązania (z Hex/bez Hex)                                  
z zastosowaniem łączników uniwersalnych

• Elementy systemu całkowicie kompatybilne z protezami 
hybrydowymi z systemów S/RI

WYSOKA
 ESTETYKA

ORAZ 
STABILIZACJA
PIERWOTNA

BEGO SEMADOS® RS/RSX

•  Średnice: 3.0 · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm
•  Długości: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm
•  Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
•  Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus o wysokiej 

czystości
•  Stożkowy kształt implantu z zaokragloną główką implantu
•  Wypolerowany maszynowo kołnierz (Linia RS) lub kołnierz 

z mikrostrukturą (Linia RSX) umożliwia przeprowadzenie              
Platform Switch - zgodnie z preferencjami lekarza i wymaga-
niami dotyczącymi leczenia

•  Mikrogwint  z wykorzystaniem bioniki (opatentowany) do 
redukowania naprężeń w kości.

Już dostępny  
Implant RS/RSX
o rzeczywistej

średnicy 3.0 mm!

Najnowsze rozwiązanie w nowoczesnej 
impantologii stomatologicznej!



KASETY 
CHIRURGICZNE 
BEGO SEMADOS®  
Zorientowane na to, co najważniejsze!

W trakcie projektowania kaset chirurgicznych specjalny nacisk 
został położony na system przechowywania narzędzi i instru-
mentów, jak również na spełnienie najbardziej restrykcyjnych 
wymogów sanitarnych i higienicznych.

W porównaniu ze spotykanymi na rynku rozwiązaniami plasti-
kowych kaset, system BEGO oferuje sterylne pojemniki wykona-
ne z aluminium, które posiadają wiele istotnych zalet. 
Metal przenosi dużą ilość energii termicznej w trakcie proce-
su sterylizacji, co wpływa na jej skuteczność, jak również na            
szybkość i dokładność suszenia instrumentów. 
System kodyfikacji kolorystycznej pomaga w prawidłowym            
rozpoznaniu średnicy implantu.

Korzyści dla Ciebie:

• Kasety chirurgiczne zaprojektowane do intuicyjnej obsługi
• Wiertła o optymalnej geometrii tnącej w celu gładszego               

i bezpieczniejszego opracowania łoża kostnego
• Kształt wierteł bez wewnętrznego chłodzenia jest zgodny              

z najnowszymi  wymogami  sanitarnymi
• Dostępne są ograniczniki w osobnym, opcjonalnym zestawie
• Aluminiowe kasety chirurgiczne umożliwiają łatwiejsze               

oczyszczanie i sterylizację wg najsurowszych regulacji                                                                                                
sanitarnych

• Ergonomiczny system wyjmowania elementów z wnętrza kasety 
• Poręczny klucz dynamometryczny z nastawianym                                  

momentem obrotowych do 50 Ncm
• Czytelne i przejrzyste instrumentarium
• Kodyfikacja kolorystyczna zapewnia bezpieczniejszą realizację 

procedur chirurgicznych
• Higieniczny, metalowy pojemnik na kasety

INTUICYJNA 
OBSŁUGA

INTUICYJNA
I ERGONOMICZNA

OBSŁUGA
TRWAŁE I

EFEKTYWNE
WIERTŁA

ŁATWA 
I SKUTECZNA
STERYLIZACJA

KOMPAKTOWE
ROZMIARY

KODYFIKACJA
KOLORYSTYCZNA

FUNKCJONALNE
NARZĘDZIA
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Kaseta chirurgiczna 
do implantów 

BEGO Semados® S

Zestaw ograniczników na wiertła

Wiertła do systemu BEGO Semados® RS/RSX
z kodyfikacją kolorystyczną oraz oznaczeniami dot. głębokości

Kaseta chirurgiczna do implantów BEGO Semados® MINI



SYSTEM 
BIOMATERIAŁÓW 
BEGO
Niezawodny sposób regeneracji tkanek!

Wszystkie biomateriały stosowane przy sterowanej regeneracji 
kości powstają ściśle według najostrzejszych standardów jakości. 
Posiadają certyfikaty CE.

BEGO OSS
ksenogenny substytut kości

BEGO OSS jest niezawodnym, stabilnym 
kościozastępczym materiałem pochodzenia 
wołowego. Skład mineralny, trójwymiarowe 
struktury oraz właściwości fizykochemiczne            
i biologiczne są bardzo podobne do analogicz-
nych cech kości ludzkich. 

IMPLANTOLOGIA BEGO | BIOMATERIAŁY

BEGO OSS S
syntetyczny substytut kości

BEGO OSS S jest innowacyjnym, w pełni 
bezpiecznym, syntetycznym materiałem do 
odbudowy kości. Homogeniczny skład – 60% 
Hydroksyapatyt i 40% fosforan trójwapniowy 
(β-TCP) wpływa na dwie mineralne fazy akty-
wności: pobudza wytwarzanie nowej kości,
a także wspiera jej mechaniczną stabilność.  

MEMBRANA KOLAGENOWA
Membrana BEGO to w pełni resorbowalna 
błona kolagenowa (kolagen Typu I) wytwarzana 
z osierdzia wieprzowego w standaryzowanym, 
kontrolowanym procesie oczyszczania.
 
Doskonałe właściwości osierdzia zachowane       
są dzięki unikalnemu procesowi produkcji. 
Membrana ma postać gęstej i wytrzymałej        
matrycy kolagenowej, o wyjątkowej zdolności
dopasowywania do ścian kości. Szczelna 
warstwa włókien opóźnia wrastanie fibroblastów  
dziąsłowych i wpływa tym samym korzystnie         
na proliferację komórek kościotwórczych. 

BEGO COLLAGEN FLEECE
To resorbowalny, miejscowy środek hemostatyczny         
o neutralnym PH, wykonany z naturalnego kolagenu. 

Dzięki swoim właściwościom doskonale stabilizu-
je krzepnięcie krwi - bardzo wydajna miejscowa 
homeostaza. BEGO Collagen Fleece to materiał, 
który ułatwia sterowane gojenie tkanek miękkich oraz 
wspomaga regenerację kości. Zabezpiecza wyrostek 
zębodołowy i zmniejsza ryzyko zakażenia. 



Zestawy
 BEGO Guide Trays 

oznaczają 
bezpieczeństwo 

Nowy zestaw BEGO Guide Trays sprawia, że zabiegi osa-
dzania  implantów będą bezpieczniejsze i wygodniejsze. 

• Planowane osadzanie implantów BEGO Semados®                                     
z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych 
(S3.25 – S4.5, RS/RSX3.0 - RS/RSX4.5)

• Precyzyjne instrukcje do wszystkich rodzajów wierteł
• Optymalne bezpieczeństwo dzięki ogranicznikom              

głębokości na każdym etapie implantacji
• Wygodna obsługa dzięki samoblokującym elementom 

BEGO Guide
• Najmniej inwazyjna możliwość implantacji                   

przezśluzówkowej
• Wsparcie dla wszystkich długości implantów 
• Przejrzyste i klarowne procedury
• Kompatybilny z systemami planowania

CHIRURGIA 
NAWIGOWANA 
BEGO
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Chirurgia nawigowana dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom.

Kaseta BEGO Guide Semados 
do implantów linii S



Linia implantów BEGO Semados® S/RI/RS/RSX

• Zabezpieczenie przed rotowaniem konstrukcji - Hex.
• Stabilne połączenie nie wywołuje mikroruchów w trakcie         

przenoszenia sił żucia.
• Wewnętrzny stożek zapewnia optymalne osadzenie konstrukcji 

protetycznych i tworzy lepszą barierę przeciwbakteryjną.

Linia implantów BEGO Semados® Mini
• Stabilne, stożkowe, zewnętrzne połączenie implant-łącznik 

umożliwiające korygowanie odchyleń osi długich implantów.

PLATFORMA
IMPLANT -  ŁĄCZNIK

Rozwiązania protetyczne
W ofercie szeroki asortyment komponentów protetycznych, 
ułatwiajacych wykonanie solidnej konstrukcji 
implantoprotetycznej:

• łączniki proste (metalowe i ceramiczne)
• łączniki kątowe ze stopów metali
• bazy do odlewu ze stopów metali szlachentych i nieszlachet-

nych - do pojedynczych koron i mostów (z hex i bez hex)
• elementy retencyjne do protez typu overdenture - zatrzaski 

kulkowe, belki, Locator®, Multi Plus®

• łączniki tymczasowe i prowizoryczne

Transfery wyciskowe
W zestawie transfer, analog implantu oraz śruby
• do metody „otwartej”
• do metody „zamkniętej”
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Stabilne wewnętrze połaczenie o stożkowym nachyleniu ścian 45° - BEGO Semados® S/RI/RS/RSX. 
Zastosowany hex zapewnia antyrotacyjne zabezpieczenie pojedynczych uzupełnień.

Połączenie o wysokiej stabilności 
i efektywności



Indywidualna belka frezowana

Indywidualnie łączniki CAD/CAM

Dodatkowo baza Sub-Tec CAD/CAM TiBase L daje możliwość wykonania 

innowacyjnych rozwiązań do systemu CEREC/inLab system.

Sub-Tec CAD/CAM TiBase L

PROTETYKA 
CAD/CAM

Indywidualne 
łączniki, belki, 

przykręcane mosty
 do systemów 

implantów 
BEGO Semados®

dla implantologii

Szeroki zakres prac protetycznych wykonanych 
w technologii BEGO CAD/CAM :

• indywidualne łączniki wykonane z trzech różnych            
materiałów  (Wirobond® MI, tytan BEGO  5 stopnia, 
BeCe CAD Zirkon)

• Łączniki adhezyjne z tytanową bazą Sub-Tec                     
CAD/CAM

• Belki
• Uzupełnienia tymczasowe
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SZKOLENIA
Zapraszamy do udziału w szkoleniach 
dla lekarzy i techników dentystycznych                                     
z zakresu  implantologii oraz implantoprotetyki.                  
Kursy i szkolenia prowadzone są na poziomie 
podstawowym i zaawansowanyn. Skontaktuj 
się z nami, aby dowiedzieć się więcej!

___________________________________

Kurs implantologiczny I stopnia dla lekarzy 
dentystów. Szkolenie teoretyczne z warszta-
tami praktycznymi - Warszawa (dr Grzegorz 
Ziętek / dr Krystian Krupski)

___________________________________

Protetyka na implantach - kurs I stopnia 
z warsztatami praktycznymi oraz pokazowymi 
zabiegami w gabinecie - Warszawa (dr Grzegorz 
Ziętek / tech. dent. Michał Dudkowski)

___________________________________

Protetyka na implantach - zaawansowany 
kurs implantoprotetyczny II stopnia  
- Brema, Niemcy (Profesor Jurgen Richter)

___________________________________

Zaawansowane szkolenie z zakresu sterowa-
nej regeneracji tkanek – przeszczepy bloków 
kostnych oraz technika PiezoSurgery w implan-
tologii – Kraków (dr Grzegorz Ziętek)
___________________________________

Wykonanie i projektowanie koron na implan-
tach - podstawowy kurs implantoprotetyczny 
dla techników dentystycznych – Kraków (tech. 
dent. Tomasz Ciaputa)

___________________________________

Wykonanie i projektowanie belek jako 
elementów retencyjnych na implantach 
- kurs implantoprotetyczny II stopnia              
dla techników dentystycznych  - Kraków 
(tech. dent. Tomasz Ciaputa)

___________________________________
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WILHELM HERBST AWARD
DENON DENTAL najlepszym przedstawicielem BEGO na świecie!

Podczas tegorocznego międzynarodowego spotkania przedstawicieli firmy 
BEGO otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Wilhelm-Herbst-Award 2014 za 
najlepszą ocenę wyników pracy w 2014 roku w zakresie konwencjonalnej 
techniki dentystycznej.

TAK TWORZY SIĘ HISTORIA...
5 Kongres BEGO implant Systems

Konferencja, która jako pierwsza w historii objęta została patronatem 
obydwu towarzystw implantologicznych, zrzeszających polskich leka-
rzy implantologów: Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. W dniach 
3-4 października w Józefowie k/Warszawy w tym przełomowym wydarzeniu 
uczestniczyło blisko 150 osób!



 Przedstawiciel BEGO Implant Systems w Polsce:
 

 DENON DENTAL Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 49 | 05-520 Konstancin-Jeziorna
 T: +48 22 717 58 70
 F: +48 22 717 58 85
 E-mail: denon@dental.pl
 WWW: www.dental.pl | www.dentalshop.pl
 

DOŁĄCZ DO 
AUTORYZOWANYCH
GABINETÓW
implantologicznych BEGO Implant Systems

Zapytaj naszego doradcę o korzyści 
płynące z Autoryzacji. 


