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De natuurlijke kauwfunctie van de mens is een dynamisch 
gegeven: anatomische structuren zoals het bot, het kaak-
gewricht en het parodontale 
ligament hebben een zekere 
elasticiteit teneinde deze 
dynamische kauwfunctie te 
garanderen.

de introductie van gerib-
belde abutments zoals im-
plantaat-gedragen structuren kan aanleiding geven tot span-
ningen die zich vaak uiten in praktische problemen zoals bv de 
breuk van prothetische schroeven, van porselein, van kunst-

stoftanden….

Het gebruik van een TSA-abutment maakt 
het mogelijk deze problemen te voorkomen.  
De natuurlijke beweging van onze eigen 
tanden wordt nagebootst.  In het volledig 
van het mondmilieu afgesloten  binnendeel 
van het abutment zit een veer.  Druktesten 
(1.200.000 cycli) in vochtige en warme om-
geving, tonen aan dat het abutment hi-

erdoor steeds weer in zijn oorspronkelijk stand gebracht 
wordt. De beweegbaarheid van TSA zorgt ook voor een nat-
uurlijke micromassage van de gingiva en de onderliggende 
structuren.  Daarmee is TSA vandaag het enige bestaande 
abutment dat de natuurlijke situatie zo kort mogelijk bena-
dert. 

Dit uniek en  nieuw abutment laat toe de voordelen van een 
natuurlijke, dynamische kauwfunctie te combineren met de 
voordelen van implantaat gedragen reconstructies.

Voorbeeld van spanningsopbouw in een virtuele prothese:

• Gefixeerd met een star abutment 

• Gefixeerd met Titanium Shock Absorber.
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TSA is verkrijgbaar op de meest gangbare implantaten. 

 

 
 

 Is zowel geschikt  voor overkappingsprothesen als voor  
 (vast) brugwerk.
 Kan divergenties tot 30° opvangen tussen 2  implantaten.
 Is geschikt voor implantaatwerk in combinatie met na-  
 tuurlijke elementen.
 Uitgebreide mechanische testen en jarenlange klinische  
 ervaringen ondersteunen dit. 
 


