Brocas Dríva™ – série Gold

Desempenho da série Gold
Concebidas para fornecer um elevado desempenho e uma excelente eficiência de corte, as brocas Dríva da série
Gold são reutilizáveis, estão equipadas com irrigação externa e são compatíveis com os protocolos cirúrgicos
existentes para os implantes Trabecular Metal™, Tapered Screw-Vent® e Eztetic®.
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Eficientes
•	Canais de corte profundos concebidos
para uma maior eficiência de corte quando
comparados com as brocas Dríva originais
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•	O revestimento cerâmico biocompatível1
aumenta a dureza e a durabilidade

Práticas
•	A estrutura robusta possibilita uma limpeza
e esterilização simples
•	A cor dourada fornece uma excelente
visibilidade dos sulcos e das bandas que
indicam a profundidade de perfuração
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Compatíveis
•	Os protocolos para osso tipo IV e osso
tipo I são utilizados para a preparação
de osteotomias
•	A risca axial preta em brocas selecionadas
indica a compatibilidade com drill stops

Eficiência de corte melhorada
Original vs. Série Gold
(Broca Dríva de 2,3 mm1)

Informações para encomendas
Brocas Dríva da série Gold para implantes Trabecular Metal e TSV®
Diâmetro

Força de propulsão vertical média (N)

7

1.ª utilização (Menos 13,72%
de força de propulsão)

15.ª utilização (Menos 16,57%
de força de propulsão)

6
5

5,49

5,77
4,74

4

4,82
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Comprimento da broca
16 mm (C)

22 mm (C)

2,3 mm (D)

TSV23SG

TSV23G

2,8 mm (D)

TSV28SG

TSV28G

3,4 mm (D)

TSV34SG

TSV34G

3,8 mm (D)

TSV38SG

TSV38G

5,1 mm (D)

TSV51SG

TSV51G

Brocas escalonadas Dríva da série Gold para implantes Trabecular
Metal e TSV
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Diâmetro

Comprimento da broca
16 mm (C)

22 mm (C)

3,4/2,8 mm (D)

TSV34D28SG

TSV34D28G

3,8/3,4 mm (D)

TSV38D34SG

TSV38D34G

4,4/3,8 mm (D)

TSV44D38SG

TSV44D38G

5,1/4,4 mm (D)

TSV51D44SG

TSV51D44G

5,7/5,1 mm (D)

TSV57D51SG

TSV57D51G

1
0

Original Série
Gold

Original Série
Gold

Kits cirúrgicos Dríva da série Gold para implantes Trabecular Metal
e TSV
Descrição
Conjunto de brocas da série Gold
(apenas novas brocas TSV, sem tabuleiro)
Kit cirúrgico Tapered Screw-Vent, Completo

Item N.º
TSVDRILLSG*
TSVKITG

Kit inicial Tapered Screw-Vent
STRKITG
(apenas 3,7 e 4,7 mm (D))
Tabuleiro cirúrgico e brocas Dríva da série Gold
TSVTRAYDG
apenas para TSV
*Disponível por um período de tempo limitado, enquanto existir stock.

Módulo e brocas Dríva da série Gold para implantes Eztetic
Descrição

Item N.º

Módulo cirúrgico Eztetic, Dríva, série Gold

NPMODG

Broca Dríva da série Gold, 2,4 mm (D), 22 mm (C)

EZT24G

Broca escalonada Dríva da série Gold, 2,8/2,4 mm (D),
22 mm (C)

EZT28D24G

Dados no ficheiro.
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Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt
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 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 um parecer ou recomendação médicos. É proibida a distribuição a qualquer outro
destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento escrito da Zimmer Biomet Dental.
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