Pontas transportadoras para colocação
universal de conexões internas
Com tecnologia GemLock® para conexões Certain®
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Encaixe Seguro
Os transportadores sem contacto proporcionam
um encaixe seguro e fiável

3

Controlo Superior
A tecnologia GemLock encaixa os componentes
internamente para um manuseamento preciso

2

Desempenho Consistente
 s rubis sintéticos e duradouros aumentam
O
a longevidade da ponta transportadora e
asseguram que os transportadores se mantêm
consistentes ao longo de várias utilizações

Pontas transportadoras para colocação universal de conexões internas
Com tecnologia GemLock para conexões Certain
ENCAIXE SEGURO
• Pontas transportadoras de encaixe interno que se ligam às peças de mão cirúrgicas de modo a retirar e transportar os implantes, os
pilares de cicatrização e os parafusos de fecho com Conexão Certain

• A não ocorrência de quedas de material durante a sua transferência, desde a embalagem até ao paciente, aumenta a eficiência,
diminui o tempo no consultório e minimiza o risco de contaminação do implante

DESEMPENHO CONSISTENTE
• Os rubis sintéticos acionados por mola fixam o implante ao transportador de
forma fácil e recorrente

• Os rubis sintéticos têm uma elevada resistência à abrasão e uma baixa fricção
de desengate, resultando numa maior longevidade e melhor desempenho
das pontas transportadoras

CONTROLO SUPERIOR
• Um transporte superior com uma resposta tátil dinâmica e uma
•

transferência sem contacto durante uma cirurgia de implantes para
uma experiência mais simples e controlada
Encaixa os componentes internamente para uma maior precisão, sendo
a opção ideal para utilização em espaços interdentais estreitos

Tecnologia GemLock

INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDAS
Referência do
produto
IIPDTUL
IIPDTUS

Descrição
Ponta transportadora para colocação universal de conexões internas (longa)
Ponta transportadora para colocação universal de conexões internas (curta)

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou
visite o site zimmerbiometdental.com
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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 distribuídos e comercializados pela Zimmer Biomet Dental (e, no caso da distribuição e marketing, pelos parceiros de marketing
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 um
parecer ou recomendação médicos. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental.
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