Zimmer Biomet Dental
Osteótomos cónicos
Os osteótomos cónicos encontram-se disponíveis em formato reto e angulado. Existem quatro tamanhos disponíveis para
osteótomo cónico reto ou angulado. Os tamanhos correspondem aos diâmetros dos implantes cónicos da Zimmer Biomet Dental
(diâmetros de 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm e 6,0 mm).
As marcações de profundidade estão gravadas na superfície da ponta com acabamento mate. Isto melhora a visibilidade das
linhas de profundidade, torna-as permanentes e reduz a possibilidade de corrosão na ponta operacional.

Formato angulado

Nota: o formato
angulado tem um desvio de 30o

Formato reto

Extremidade contundente do osteótomo

Extremidade operacional do osteótomo
11,5 mm 8,5 mm

13 mm

A bola na extremidade contundente do osteótomo tolera golpes com
martelo em ângulos incorretos, fornecendo força num vetor linear até à
extremidade operacional.

10 mm

4 mm

As linhas de profundidade encontram-se alinhadas para
indicar a colocação crestal dos implantes cónicos Certain e
de hexágono externo.

Osteótomos retos e angulados
Descrição
Cónico reto de 3,25 mm
Cónico reto de 4,0 mm
Cónico reto de 5,0 mm
Cónico reto de 6,0 mm
Cónico angulado de 3,25 mm
Cónico angulado de 4,0 mm
Cónico angulado de 5,0 mm
Cónico angulado de 6,0 mm
Kit cónico reto (inclui os quatro tamanhos e a caixa de esterilização)
Kit cónico angulado (inclui os quatro tamanhos e a caixa de
esterilização)

N.º do item
NTOST3
NTOST4
NTOST5
NTOST6
NTOST3A
NTOST4A
NTOST5A
NTOST6A
NTOST0
NTOST0A

Ao utilizar osteótomos cónicos, devem ser seguidos os procedimentos de osteótomo padrão.

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 dentária 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 do produto ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em todos os países/regiões.
Este material destina-se apenas a médicos e não constitui uma recomendação ou um parecer médico. É proibida a distribuição a qualquer
outro destinatário. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento por escrito da Zimmer Biomet Dental.
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