Kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D
™

Concebido para implantes dentários TSV®, Trabecular Metal™ e Eztetic® da Zimmer Biomet

TOTALMENTE
GUIADO!

KIT DE CIRURGIA GUIADA
REALGUIDE Z3D
O kit de cirurgia guiada RealGUIDE Z3D contém instrumentos
necessários para uma cirurgia planeada. Foi concebido para
funcionar com os sistemas de implantes TSV, Trabecular Metal
e Eztetic da Zimmer Biomet.
As informações do kit estão disponíveis no software RealGUIDE, um
sistema aberto para diagnóstico e design avançado de guias
cirúrgicas que o ajudará com relatórios de perfuração
personalizados a fim de estar bem preparado para a terapia com
implantes dentários.
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implantes TSV/TM nos tamanhos de 3,7 mm, 4,1 mm e 4,7 mm da
Zimmer Biomet Dental
Codificação por cores para uma utilização mais fácil
Kit compacto, o que é útil para consultórios dentários de espaço
reduzido
Não são necessários quaisquer cabos ou chaves durante a
preparação da osteotomia
O revestimento de DLC (carbono-diamante) das brocas proporciona
características de resistência ao desgaste
Inclui o elemento hexagonal dos suportes de implantes para alinhar
com o elemento hexagonal nas mangas de guia correspondentes
Está disponível um pedestal de preparação que segura o tubo de
implante para remover o suporte de restauração/transferência (FMT)
dos implantes TSV. Isto permite que os implantes TSV sejam
colocados de forma totalmente guiada através das guias cirúrgicas
Estão disponíveis protocolos para osso tipo I e tipo IV.
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MAIS INFORMAÇÕES
SOBRE O KIT DE CIRURGIA
GUIADA RealGUIDE Z3D EM
ZBDGUIDEDSURGERY.COM

Contacte-nos
através do número 800-827-836 ou visite o site zbdguidedsurgery.com
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