Sistema de Fixação de Parafusos

Qualidade e Confiança – Tudo em um
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Seguro e simples
Remoção fácil e estável de parafusos
Encaixe fiável entre a chave e o parafuso
Armazenamento e esterilização num
tabuleiro durável
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Módulo versátil – Para misturar
e combinar
Parafusos de fixação em liga de titânio de 1,5 mm (D),
2,0 mm (D) e 2,3 mm (D)
Código de cores para brocas, chaves e parafusos
Selecione e acrescente de acordo com as
necessidades da sua prática, a qualquer momento
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Compacto e completo
Tabuleiro metálico de armazenamento
compatível com autoclave
Cabo de chave maciço em aço inoxidável
Sistema de 1,5 mm (D) micro e 2,0 mm (D) mini

Qualidade e Confiança – Tudo em um
O Sistema de Fixação de Parafusos apresenta uma solução compacta para a fixação
e estabilização temporárias de transplantes de osso, materiais reabsorvíveis e não
reabsorvíveis adequados para substituição de osso e membranas para rebordo alveolar.
Dois sistemas de código de cores de 1,5 mm (D) Micro (Azul) e 2,0 mm (D) Mini (Vermelho)
que oferecem opções funcionais concisas e economicamente viáveis. O sistema de código
de cores para os dois sistemas, os componentes e os parafusos possibilitam a rápida
identificação das peças e simplifica a sua combinação. Este sistema de armazenamento
modular permite a configuração individual e a sua estrutura aberta assegura um acesso
ótimo durante a limpeza e esterilização. As malhas e os parafusos de fixação são produzidos
em titânio puro ou liga de titânio. São biocompatíveis, à prova de corrosão e não tóxicos no
meio ambiente biológico. Permitem obter imagens virtualmente livres de artefactos.

Seguro e simples
Os parafusos são retirados
facilmente e a ligação à chave
de parafusos é fiável.

É fácil começar com o nosso kit de iniciação para fixação de parafusos

O kit de iniciação para fixação de parafusos* (69.01.10Z ) inclui:
• Tabuleiro metálico de armazenamento, durável, compatível com autoclave
• Cabo de chave maciço em aço inoxidável
• Sistema micro, 1,5 mm (D)
		 – Pontas para chave em aço inoxidável (longas e curtas)
		 – Broca piloto em aço inoxidável, 14 mm (C)
		 – Broca de bloqueio piloto em aço inoxidável, 15 mm (C)

Kit de Fixação de Parafusos – Informações para encomendas do kit de iniciação
Conteúdo

Tabuleiro

Cabo de chave

Kit de iniciação montado*
Componentes

69.01.11Z

75.23.52Z

Ponta para
chave, curta

Ponta para
chave, longa

69.01.10Z
75.23.23Z
75.23.19Z

Broca piloto,
micro, 14 mm (C)

Broca de
bloqueio
piloto, micro

69.01.09Z

69.01.16Z

* Parafusos não incluídos no kit de iniciação

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt
Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme é aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma
ou por várias das subsidiárias de odontologia da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e são comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros
comerciais autorizados. O Sistema de Fixação de Parafusos é fabricado pela Medicon e.G. Para mais informações sobre produtos, consulte o rótulo de cada produto
ou as respetivas instruções de utilização. A autorização e a disponibilidade do produto podem ser limitadas a determinados países/regiões. Este material destina-se a
ser utilizado apenas por médicos e não inclui conselhos ou recomendações de natureza médica. Este material não pode ser copiado ou
reimpresso sem o consentimento expresso por escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0205PT REV B 09/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos
os direitos reservados.
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