Soluções de cirurgia guiada
O seu caminho para uma terapia
de implantes previsível

SOLUÇÕES DE CIRURGIA
GUIADA
As soluções de cirurgia guiada da Zimmer Biomet Dental são coesas e
proporcionam um fluxo de trabalho flexível que o irá guiar através da
terapia de implantes dentários. Permitem um diagnóstico e planeamento
pré-operatórios minuciosos que fornecem informações aprofundadas
acerca de estruturas anatómicas tendo em vista o design protético
definitivo. Com estas informações, poderá ser fácil determinar a posição
pretendida do implante que possa eliminar a necessidade de aumento
ósseo ou de criação de um retalho. Uma guia cirúrgica abrangente
aumenta a previsibilidade e a precisão da intervenção cirúrgica.
Independentemente da opção de fluxo de trabalho da sua preferência, a
Zimmer Biomet Dental fornece-lhe todas as ferramentas e serviços
destinados a proporcionar uma cirurgia guiada de implantes segura e
minimamente invasiva1,2. Isto poderá ser tudo aquilo de que precisa para
deixar a sua equipa e os seus pacientes satisfeitos... e os pacientes
satisfeitos são os seus melhores defensores!
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CARACTERÍSTICAS

• Permite-lhe escolher o fluxo de trabalho da sua
preferência para obter uma guia cirúrgica
abrangente
• Aumenta a previsibilidade da sua terapia de
implantes dentários.
• Oferece uma integração coesa
• Fornece-lhe o equipamento e os protocolos de
que poderá necessitar para uma intervenção
cirúrgica segura

Para o médico dentista que gostaria de trazer previsibilidade
para a sua terapia de implantes dentários, a cirurgia guiada é
uma solução atraente. Permite um planeamento virtual
preciso das posições dos implantes dentários e uma
transferência exata para o paciente, criando um plano
abrangente para a intervenção cirúrgica.1,2
SOFTWARE RealGUIDE™
O software RealGUIDE é a opção interna tanto para o consultório dentário
como para o laboratório. É constituída por vários módulos de software que
podem ser combinados conforme pretendido para um diagnóstico
minucioso, posicionamento virtual de implantes e design avançado de
guias cirúrgicas. O módulo PLAN é utilizado para planeamento de
tratamentos utilizando os seus dados DICOM e STL, que são sobrepostos.
O módulo GUIDE não só lhe permite aceder a poderosas ferramentas de
inteligência artificial para planeamento de tratamentos, como também lhe
permite projetar a guia cirúrgica com base nas posições planeadas dos
implantes. A APP permite-lhe ver e ajustar os seus projetos a partir de
qualquer lugar utilizando o seu dispositivo iOS.

PLAN
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Vasta biblioteca de implantes
Ferramentas de inteligência artificial (IA) eficazes
Infraestrutura baseada na nuvem e plataforma de
partilha de ficheiros
Compatível com Mac, PC ou iOS
Plataforma de comunicação e partilha de ficheiros
incorporada
Os módulos interligados garantem fluxos de trabalho
sem interrupções
Procedimentos intuitivos e eficientes graças às funções
automatizadas

GUIDE

APP

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Efetue a leitura do código ou visite realguide.com
para obter informações acerca dos diferentes
módulos e preços.

Número 510(k): K173041
Número do proprietário:
10059505

Certificado n.º 003/MDR

Kits de cirurgia guiada
O novíssimo kit RealGUIDE Z3D ajuda a colocar os implantes Zimmer
Biomet TSV®, Trabecular Metal™ e Eztetic® de forma totalmente guiada. Este
kit compacto não tem cabos e é de guiamento automático total. Possui
carbono-diamante (DLC), que proporciona as características de resistência
ao desgaste.
Os kits cirúrgicos Tapered e Parallel Walled Navigator® Certain®
continuam a estar disponíveis para implantes Certain.
Os utilizadores destes sistemas recebem um protocolo de perfuração
personalizado gerado automaticamente a partir do respetivo software
RealGUIDE ou dos serviços de cirurgia guiada da marca Implant Concierge™,
a fim de estarem bem preparados para a cirurgia guiada de implantes
dentários.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Efetue a leitura do código ou visite
zbdguidedsurgery.com
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• Colocação totalmente guiada do implante
Zimmer Biomet Dental Eztetic de 3,1 mm e dos
implantes TSV/TM nos tamanhos de 3,7 mm,
4,1 mm e 4,7 mm
• Kit compacto, o que é útil para consultórios
dentários de espaço reduzido
• Não são necessários quaisquer cabos ou chaves
durante a preparação da osteotomia
• O revestimento de DLC (carbono-diamante) das
brocas proporciona características de resistência
ao desgaste

Implant Concierge
Os nossos serviços de cirurgia guiada da marca Implant Concierge são a
solução ideal para quem não tem tempo para investir em planeamento,
conceção e fabrico. Assistentes virtuais com formação fornecem tudo
aquilo de que possa precisar para a cirurgia guiada de implantes
pretendida.
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• Contribui para resultados consistentes e
Basta carregar os seus ficheiros DICOM ou STL disponíveis, adicionar a
informação necessária para o projeto e deixar que um coordenador de
casos com formação crie uma proposta inicial de plano de tratamento.
Agende uma sessão online individual para o momento pretendido a fim
de avaliar e debater o caso. Após a sua aprovação, a guia cirúrgica será
projetada, fabricada e enviada para si com um protocolo cirúrgico
personalizado.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Efetue a leitura do código ou visite
implantconcierge.com para criar um caso hoje.

previsíveis

• Permite-lhe concentrar-se no seu trabalho clínico
enquanto os especialistas em casos tratam do
planeamento, conceção e fabrico
• A curva de aprendizagem e os custos de arranque
são eliminados
• Serviço atraente a preço acessível

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site
zbdguidedsurgery.com
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