Estabilidade comprovada,
elevada estética.

NOVO

NobelReplace® Conical Connection

Opção com colar
maquinado de
0.75mm

nobelbiocare.com/nobelreplacecc

Corpo cônico comprovado com
conexão de forte selamento.
O NobelReplace Conical Conection combina o corpo cônico do implante
original com a forte conexão cônica, oferecendo a você e seus pacientes
uma solução estética para todas as indicações. O corpo do implante
imita o formato da raiz de um dente natural e é concebido para elevada
estabilidade inicial em todos os tipos de protocolos de carga incluindo
Função Imediata.

Elevada estabilidade inicial mesmo
em situações ósseas desaﬁadoras
O corpo cônico do implante é concebido
para elevada estabilidade inicial e é ideal
para Função Imediata em alvéolos
pós-extração e áreas cicatrizadas.

Fluxo de tratamento eﬁciente
Protocolo de perfuração passo-a-passo
simplifica a preparação do leito e garante
resultados previsíveis em todas as
indicações.

Estabilidade comprovada na fase
crítica da cicatrização
Sulcos patenteados nas roscas e a
exclusiva superfície TiUnite mantêm a
estabilidade do implante imediatamente
após a instalação com osseointegração
aprimorada e rápido crescimento ósseo
dentro dos sulcos.1,2,3,4 Isso é particularmente importante em regiões com osso de
baixa densidade e para protocolos de
carga imediata.
Mudanças nos níveis ósseos marginais

Osseointegração previsível e aprimorada: A exclusiva
combinação da porosidade e textura controlada do óxido
de titânio possibilita o crescimento ósseo diretamente sobre
e ao longo da superfície, começando dentro dos sulcos
presentes nas roscas.
(Gentilmente cedido pelo Dr Peter Schüpbach, Suíça)

Estética e função conﬁáveis no
longo prazo
A superfície TiUnite mantém os níveis
ósseos marginais estáveis, maximizando a
resistência funcional e garantindo estética
com suporte aos tecidos moles no longo
prazo.5,6,7
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Tempo após implantação (anos)
Níveis ósseos marginais estáveis após a remodelação inicial.
Linha de base ajustada no primeiro ano para comparações
com outras publicações.6

Conexão com forte selamento
Conexão interna cônica com travamento
hexagonal possibilita um selamento justo
e alta resistência mecânica.

Imagem MEV de corte transversal mostrando o forte selamento entre o implante e o pilar.

Ampla gama de soluções
restauradoras
Aumente a flexibilidade dos seus
tratamentos utilizando restaurações
pré-fabricadas e personalizadas
CAD/CAM NobelProcera para suportar
todas as soluções temporárias e
definitivas.

Flexibilidade restauradora
Conexão interna cônica para pilares e
plataforma externa para pontes sobre
implante.

Duas opções de colar
Opte pelo colar com superfície
TiUnite ou pelo colar maquinado de
0.75mm para diferentes necessidades
clínicas e preferências de tratamento.
Estética de aspecto natural
Platform shifting incorporada concebida
para aumentar o volume dos tecidos
moles para uma estética de aspecto
natural.

Elevada estética em todas as
indicações.
Restauração anterior, cirurgia sem retalho com aumento
Paciente do sexo masculino, 50 anos, sem hábitos parafuncionais, dois insucessos de tratamentos endodônticos e dentes
severamente descolorados

Diagnóstico
Fratura vertical dos incisivos central e
lateral superiores direitos após trauma. Foi
necessária a extração de ambos os
dentes.

Instalação do implante
Instalação imediata de dois implantes
NobelReplace Conical Connection
(3.5x16mm e 4.3x16mm) no nível da crista
óssea vestibular, de modo a formar picos
ósseos mesial e distal para suporte da
papila. Carga imediata com pilares
Estéticos Procera em zircônia
pré-fabricados e coroas provisórias para
alcançar forma e arquitetura gengival
ideais.

«O NobelReplace Conical
Connection combina o
comprovado corpo do
implante NobelReplace
Tapered com a justa
conexão interna cônica.
É um implante versátil, de
fácil utilização e com ótimo
desempenho em ossos de
baixa e alta densidade.»

Prof. Alessandro Pozzi, Cirurgião e Protesista
Roma, Itália

Pilares deﬁnitos
Instalação de dois pilares individualizados
NobelProcera em zircônia quatro meses
após a cirurgia.

Coroas deﬁnitivas
Duas coroas IPS e.max® CAD NobelProcera
cimentadas sobre pilares NobelProcera
quatro meses após a cirurgia. O resultado
final demonstra desenvolvimento dos
tecidos moles e formação óssea
excelentes.

Caso gentilmente cedido pelo Prof. Alessandro Pozzi; Desenho CAD/CAM de restaurações
protéticas individualizadas por A. Bonaca, revestimento por P. Paglia e M. Moretti (Roma, Itália).
IPS e.max® é uma marca comercial da Ivoclar Vivadent AG.

Restauração temporária
após a instalação dos
implantes com dois pilares
pré-fabricados em zircônia.

Níveis ósseos estáveis
no primeiro ano de
acompanhamento.

Restauração total superior com conceito de tratamento NobelGuide
Paciente do sexo masculino, 65 anos, saudável, bom volume ósseo e tecidos
queratinizados.
Diagnóstico
Paciente edêntulo, prótese removível na
maxila, prótese fixa sobre implantes na
mandíbula, linha do sorriso baixa. Mesmo
satisfeito com a aparência de sua prótese
removível, o paciente desejava uma
alternativa fixa para sua incômoda
dentadura superior.
Planejamento digital do tratamento
A prótese existente foi reembasada com
material rígido, maximizando a estabilidade
e mantendo suas propriedades radiolúcidas.
Marcadores radiopacos foram adicionados
permitindo seu uso como guia radiográfico.
Foi realizada uma tomografia computadorizada Cone-Beam do paciente com sua
prótese em boca seguida de uma
tomografia apenas da prótese. Esses dois
escaneamentos, combinados no Software
NobelClinician, formaram a base para o
planejamento digital dos implantes
baseado na orientação protética.

«Planejamento cirúrgico com
o NobelClinician combinado
com a cirurgia guiada e o
NobelReplace Conical
Connection oferece um
processo de planejamento
simples e previsível, com
tratamento minimamente
invasivo e preciso,
transformando os estágios
cirúrgico e protético. Na
nossa prática, isso leva a
resultados melhores e maior
aceitação do tratamento.»

Dr. Andrew Dawood, Protesista,
Londres, Inglaterra

Cirurgia guiada
Uma Guia Cirúrgica NobelGuide com
guias de broca para cirurgia guiada foi
utilizada para transferir o planejamento
para o paciente. Após a perfuração
guiada, seis implantes NobelReplace
Conical Connection foram instalados
usando montadores de implante
específicos para cirurgia guiada.
Resultado ﬁnal
Ponte sobre implante NobelProcera
assentada após cuidadosa verificação da
oclusão. O paciente ficou satisfeito com o
resultado altamente agradável, e surpreso
pela rápida e tranquila recuperação.

Gentilmente cedido pelo Dr. Andrew Dawood (Londres, Inglaterra)

Radiografia de acompanhamento após a instalação da
ponte sobre implante NobelProcera.

Tratar mais pacientes de
uma forma melhor.
A Nobel Biocare ajuda você a tratar mais pacientes de uma forma melhor,
apoiando-o durante todo o percurso do tratamento. Como a pioneira da
osseointegração, é nossa ambição oferecer aos seus pacientes restaurações
totalmente funcionais e de aparência natural que duram a vida inteira.
Isso é o que chamamos de Designing for Life.

Ganhe a conﬁança de seus
pacientes

Tenha a imagem completa
das necessidades de seus
pacientes

Conte com opções de tratamento seguras e versáteis

Comunique-se com confiança e ajude seus
pacientes a entender as vantagens do
tratamento com implantes. Beneficie-se de
nossas ferramentas para aumentar seu
fluxo de pacientes e desenvolver sua
clínica com sucesso. Além disso,
oferecemos uma gama completa de cursos
para aprimorar seus conhecimentos.

A Nobel Biocare sempre esteve na linha
de frente da Odontologia Digital,
aprimorando suas escolhas de estratégia
de tratamento. Identifique com precisão e
visualize as necessidades dos seus
pacientes, compartilhe dados de forma
segura e colabore com sua equipe e seus
colegas online. Modernas ferramentas de
comunicação o ajudam a aumentar a
aceitação do tratamento.

Você pode tratar todas as indicações com
nossos produtos e soluções inovadores,
endossados por extensas evidências
científicas. Conte com um amplo portfolio
para realizar tratamentos seguros, eficazes
e previsíveis.

NobelClinician – A solução amigável para diagnóstico e
planejamento do tratamento
– Opções versáteis de diagnóstico com informações detalhadas.
– Planejamento digital do tratamento considerando a disponibilidade óssea e as necessidades protéticas.
– Fácil colaboração entre os parceiros de tratamento através do
NobelConnect.

Obtenha resultados
verdadeiramente estéticos

Mantenha o novo sorriso de
seus pacientes.

Ofereça a seus pacientes o novo sorriso
que eles merecem. Apoiamos laboratórios
de prótese em todo o mundo com nossa
gama completa de restaurações
pré-fabricadas e personalizadas CAD/
CAM: para resultados estéticos de aspecto
natural, melhora da função e nova
qualidade de vida para seus pacientes.

Após o tratamento, você e seus pacientes
se beneficiam de uma garantia extendida,
nossa oferta de peças de reposição e nosso
suporte local da Nobel Biocare - fazendo
com que o sorriso dos seus pacientes dure
por toda a vida.

Restaurações pré-fabricadas e personalizadas CAD/CAM
– Portfolio abrangente de componentes pré-fabricados para
suportar restaurações temporárias e definitivas, de unitárias a
totais.
– Elevada flexibilidade restauradora com soluções CAD/CAM, de
pilares personalizados a coroas aparafusadas e pontes sobre
implante.
– Padrões para dispositivos médicos e precisão de ajuste
consistentes através da produção industrial.

GARANTIA

Em todos os implantes Nobel Biocare incluindo
os componentes protéticos pré-fabricados.

NobelReplace® Conical Connection
Plataforma

Implante ∅

Comprimento
8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

3.5 mm

36699

36700

36701

36702

36703

4.3 mm

36704

36705

36707

36708

36709

5.0 mm

36710

36711

36712

36713

36714

37465 Kit Cirúrgico NobelReplace Conical

NOVO
Plataforma

NobelReplace® Conical Connection PMC*
Implante ∅

Comprimento
8 mm

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

3.5 mm

37284

37285

37287

37288

37289

4.3 mm

37290

37291

37292

37293

37294

5.0 mm

37295

37296

37297

37298

37299

Connection
Inclui instrumentos e brocas para realizar cirurgia de
implantes NobelReplace Conical Connection 3.5, 4.3 e
5.0mm
36894 Kit Cirúrgico NobelReplace Tapered
Inclui instrumentos e brocas para realizar cirurgia
de todos os implantes NobelReplace/Replace Select
Tapered 3.5, 4.3 e 5.0mm

* PMC = Partially Machined Collar (Colar Parcialmente Maquinado)

36915 Kit de Chaves de Inserção Conical
Connection
Adicionalmente necessárias para a instalação de
implantes NobelReplace Conical Connection.
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Faça hoje mesmo
seu pedido.

