
Garantia Vitalícia Plus.

Sistema de Implante Straumann® PURE Ceramic
Nossa qualidade. Sua garantia.
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A GARANTIA GERA CONFIANÇA.
Em caso de fratura do implante, a Garantia Vitalícia Plus do sistema de 
implante PURE Ceramic cobre não apenas os custos de substituição ou o 
crédito para um produto de qualidade equivalente ou superior, mas também 
€ 1.000 como compensação pelos custos com o tratamento do seu paciente.³

Proporcionar 
aos seus 
pacientes total 
tranquilidade

1 www.straumann.com/science-PURE 2 A Straumann pagará € 1.000 sob os termos e condições da 
garantia, com a simples avaliação dos danos. 3 Condição prévia: O implante foi instalado de acordo 
com a indicação.

SUCESSOS DOCUMENTADOS.
A resistência do sistema de implante Straumann® PURE Ceramic é refletida 
na prática diária. O uso bem-sucedido do sistema de implante PURE 
Ceramic em diversas indicações clínicas é regularmente documentado 
em ensaios clínicos¹.

TRANQUILIDADE PONTO A PONTO:
 ѹ Total confiança com a Garantia Vitalícia Plus
 ѹ Cada implante é 100 % testado
 ѹ Superfície ZLA® com capacidades de osseointegração revolucionárias
 ѹ Adesão epitelial favorecida, restaurações estéticas de alta qualidade

*  O sistema de implante Straumann® PURE Ceramic está disponível em duas versões, como 
implante unitário e de dois elementos.

Confiar na qualidade do sistema de implante 
Straumann® PURE Ceramic*

Compensação de tratamento  
€ 1.000²
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O sistema de implante Straumann® PURE Ceramic é o resultado de mais 
de 12 anos de desenvolvimento, e combina a qualidade e precisão suíças, 
a resistência, o sucesso clínico e os protocolos de tratamento flexíveis, em 
uma solução inovadora e confiável. Como confiamos muito na qualidade 
notável do nosso sistema de implante PURE Ceramic, também podemos 
oferecer uma excelente garantia: Garantia Vitalícia Plus Straumann®.
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