Soluções
de implantes
para espaços
estreitos

Uma solução restaurativa
minimamente invasiva

Axiom® 2.8
Axiom 2.8, é um implante estreito de duas partes
para ajudar a gerir as suas restaurações estéticas no
setor anterior com base nos princípios fundamentais
da implantologia moderna. 10 anos de história clínica
tornam este implante numa grande mais-valia para
resolver desafios determinantes em espaços reduzidos.

CONEXÃO
CÓNICA

UM VERDADEIRO
IMPLANTE ESTREITO
DE DUAS PARTES

• Conexão cónica
morse estanque
com ângulo de 3 °
• Ausência de
Microgaps

• Gestão perfeita do
plano de tratamento
e tecidos moles
• Preservação do
diâmetro 2,8, mesmo
para perfil protético.

+ Colo aparafusado reto
• Ancoragem otimizada
• Concebida para maior
retenção óssea no colo
do implante

+ Rosqueamento
assimétrico progressivo
• Autoroscante
• Forma de rosca concebida
para compactação óssea
gradual durante a colocação

+ Forma cilindro-cónica
• Implante com inserção
controlada e orientada.
• Ápice atraumático.

Conexão cónica
morse 3 °

Ø 2,8 mm

Ø 2,0 mm

Três lobos para
aparafusamento
do implante
Um único
diâmetro
de pilar para
preservar as
vantagens de
um implante
estreito.

Um implante de diâmetro estreito
para restaurações unitárias com espaço
mesiodistal estreito no setor incisivo

14
12 mm
10 mm
mm

EMBALAGEM COM
IMPLANTE INTELIGENTE
• Código de cor laranja específico
para Axiom® 2.8
• Abertura intuitiva com apenas
uma mão

Uma solução restaurativa minimamente invasiva
GAMA PROTÉTICA
DE DESIGN ESTREITO

KIT CIRÚRGICO E PROTÉTICO DEDICADO
• Configuração fácil, prática e lógica
• Kit compacto e ergonómico
• Protocolo inteligente

+ 4 angulações
do pilar:
0 °, 7°, 15 ° e 23 °.

0°

+ 4 alturas gengivais:
1,0, 2,5, 4,0 e 5,5 mm

7°

15 °

Gh 4,0
Gh 2,5 mm
Gh 1,0 mm
mm

23 °
Gh 5,5
mm

Pilares de cicatrização PEEK

+ Cirurgia em 1 ou 2 fases
PROCEDIMENTO
SEGURO
• Totalmente controlado
• Impactação reproduzível
• Fácil de utilizar Safe lock®
• Diretamente ligado ao motor
de implantologia

+ Pilares temporários PEEK
para preparar tecidos moles.

ÚNICO

+ Perfil de emergência constante
desde o pilar de cicatrização
até ao pilar definitivo

5

IMPACTAÇÕES

Sem tensão indevida
nos tecidos moles

Pilar de
cicatrização
PEEK

Centro de formação
em implantologia
• 1 bloco operatório, 1 laboratório de próteses
dentárias
• 800 profissionais de medicina dentária formados
todos os anos
• Conferências, cirurgias ao vivo, workshops
• Na base do Mont-Blanc - entre Chamonix
e Genebra
• Webinars disponíveis na plataforma Campus Live
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