Kit de chaves para
remoção de parafusos
Sistemas de implantes de hexágono externo e Certain®

As chaves certas para
uma situação improvável
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Remover e Recuperar
Uma solução concebida para extrair
parafusos de pilar no caso improvável
de ocorrência de fratura do parafuso.
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Conveniência
Cada kit contém todas as peças necessárias
à remoção do parafuso, existindo também
a alternativa de aquisição das peças
individualmente.
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Precisão do design
Aumente a probabilidade de recuperação
do parafuso fraturado ao utilizar chaves
especificamente concebidas e fabricadas
para os sistemas de implantes de hexágono
externo e Certain.

Cabo guia da broca
Alinha a broca de inversão com o parafuso
partido dentro do implante

Ferramenta de extração para
remoção de parafusos
Captura e remove o parafuso partido

Parafuso para waxing/Pino guia

Broca de inversão manual

Verifica as roscas internas do implante

Desenrosca o parafuso partido das roscas
internas dos implantes de hexágono
externo e Certain.

Informações para Encomendas
ISRT10N - Kit de componentes Certain
ISRT05N

ISRT06N

USRT07

IWSU30

Cabo guia da broca para
implantes Certain

Ferramenta de extração para
remoção de parafusos Certain

Broca de inversão manual

Parafuso para waxing/Pino guia
para implantes Certain

SRT10N - Kit de componentes de hexágono externo
SRT05N

SRT06N

USRT07

WSU30

Cabo guia da broca para
parafusos de hexágono externo

Ferramenta de extração para
remoção de parafusos
de hexágono externo

Broca de inversão manual

Parafuso para waxing/Pino guia
para implantes de hexágono
externo

Consulte o guia ZBINST0021 para obter informações sobre as Diretrizes recomendadas e as Instruções de utilização.
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Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais
subsidiárias da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados.
Para obter informações adicionais sobre os produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou
autorizados em todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações
médicas. É proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso
consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental. ZB0617PT REV C 12/19 ©2019 Zimmer Biomet. Todos os direitos reservados.
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