Informações sobre produtos

Implante Straumann® PURE Ceramic Monotype

Descubra o branco PURO natural.
Apaixone-se pelo seu sorriso.
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ESTÉTICA NOTÁVEL

QUALIDADE COMPROVADA

Aderência favorável aos tecidos
moles, restaurações estéticas de topo

Cerâmica de zircónia de elevado
desempenho, 100 % testada

Implante Straumann® PURE Ceramic Monotype
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A solução natural e resistente.
Os pacientes apaixonam-se pelos
seus sorrisos.
Nada cativa como um sorrido feliz e jovial. Com o implante PURE
Ceramic Monotype até mesmo os pacientes mais difíceis podem
sorrir com confiança. Sem comprometer a estética, a fiabilidade
e a escolha do material mais natural.
Com o implante Straumann® PURE Ceramic Monotype pode disponibilizar
aos seus pacientes a solução de tratamento mais resistente, natural, isenta
de metais e esteticamente satisfatória. Beneficiarão de todas as vantagens
estéticas de um implante cerâmico natural, de tom marfim, tal como a raiz de
um dente natural, e que não transparece, mesmo em casos com biotipos de
gengiva fina. Pode confiar no nosso material cerâmico de zircónia de elevado
desempenho, ainda mais resistente que o actual “gold standard”, os implantes
de titânio de grau 4.
O implante Straumann® PURE Ceramic Monotype é o resultado de mais de 12
anos de investigação e desenvolvimento incessantes, até o implante cerâmico
cumprir as nossas normas de qualidade mais exigentes. Combina a qualidade
e precisão suíças, resistência, sucesso clínico numa solução inovadora que o
ajuda a satisfazer as necessidades dos seus pacientes.
O implante Straumann® PURE Ceramic Monotype está disponível em diâmetros
endósseos de 4,1 mm e 3,3 mm.

SUPERFÍCIE EXCEPCIONAL

ISENTO DE METAIS

INOVAÇÃO

Superfície ZLA® com características
de osteointegração revolucionárias

Uma alternativa aos implantes
de titânio isenta de metais

Um novo sistema que ajuda a
expandir a sua carteira de pacientes

Implante Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Implante PURE Ceramic Monotype

| Estética
ѹѹ Restaurações estéticas de topo, graças ao material cerâmico
de tom marfim natural
ѹѹ Em geral, aderência mais favorável dos tecidos moles em
redor da cerâmica do que em redor do titânio, com uma
circulação sanguínea semelhante à verificada em redor dos
dentes naturais1,2

| Inovador

35 %

10 %

em 250 pessoas

em 250 pessoas

Preferência por
implantes cerâmicos

Preferência por
implantes metálicos

ѹѹ Um inquérito recente levado a cabo na Europa
com mais de 250 participantes mostrou
que mais pacientes preferiam um implante
cerâmico a um implante de titânio, mesmo
que tal implicasse custos mais elevados e um
tratamento mais longo3
ѹѹ Segue o comprovado protocolo cirúrgico
Straumann, não requerendo instrumental
cirúrgico adicional
ѹѹ Adequado a cirurgia guiada

| Qualidade
ѹѹ Cerâmica de zircónia de elevado desempenho (Y-TZP)
com maior resistência à fadiga que os implantes de
titânio de grau 44,5
ѹѹ Teste de prova a 100 % com cada implante Straumann®
PURE Ceramic a ser testado mecanicamente antes de
deixar o local de produção5
ѹѹ Desempenho clínico excelente com 97,5 % de taxa de
sucesso e sobrevivência após três anos6
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Straumann ZLA®

Straumann SLA®

| Superfície ZLA®
ѹѹ Macro e micro rugosidade da ZLA® semelhantes às da
superfície Straumann® SLA® original
ѹѹ Propriedades de osteointegração revolucionárias: tempo
de cicatrização comparável à já comprovada SLA® 7-9
ѹѹ menos aderência da placa bacteriana – factor
importante para o sucesso do implante a longo prazo10

| Isento de metais
ѹѹ É possível uma restauração 100 % isenta de metais

Implante Straumann® PURE Ceramic Monotype
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Resultados estéticos notáveis
com uma superfície que resulta
CERÂMICA NATURAL
O implante PURE Ceramic Monotype apresenta uma cor de marfim natural
que se assemelha muito à cor das raízes dos dentes naturais. Deste modo,
obtém-se um aspecto mais natural, mesmo com biotipos de gengiva finos.

ADERÊNCIA FAVORÁVEL DOS TECIDOS MOLES
Casos clínicos em que o implante Straumann® PURE Ceramic Monotype foi
colocado na zona estética, demonstraram resultados estéticos excelentes
com aderência favorável dos tecidos moles e formação de papila em redor do
implante, após seguimento de três anos6 e mesmo após seguimento de cinco
anos (caso gentilmente cedido pelo Dr. Gahlert)

Demonstração: aderência de tecidos moles ao
implante Straumann® PURE Ceramic Monotype

Caso clínico com seguimento de cinco anos

CARACTERÍSTICAS REVOLUCIONÁRIAS DE OSTEOINTEGRAÇÃO

Rede pronunciada de fibrina acumula-se
na superfície ZLA®. A fibrina influencia
positivamente a cicatrização de feridas
(M. Rottmar et al., manuscrito em preparação)

Células ósseas crescendo na superfície ZLA®
(M. Rottmar et al., manuscrito em preparação.)

Microscopia confocal com laser visualizando as células ósseas e a
rede de fibrina pronunciada na superfície ZLA® após incubação em
sangue humano integral. Rede de fibrina (vermelho), citoesqueleto
de actina (verde), núcleos (azul). (M. Rottmar et al., manuscrito em
preparação.)
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Histologia de osso recém-formado
em contacto íntimo com o implante
PURE Ceramic. (Estudo pré-clínico:
S. Roehling, S. Milz, AO Research
Institute, Davos, CH)
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QUALIDADE QUE ULTRAPASSA AS EXPECTATIVAS
Os implantes cerâmicos Straumann® foram concebidos para suportar
cargas superiores ao esperado durante uma utilização prática,
demonstrando segurança e excepcional integridade. Contudo, cada
implante PURE Ceramic é obrigatoriamente submetido a um teste de
prova antes de sair da unidade de produção Straumann. O teste de
prova a 100% do implante Straumann® PURE Ceramic é um processo
único na história da produção de implantes dentários e assegura
um nível sem precedentes de controlo de qualidade e de segurança
máxima.

Contacte já o seu representante local Straumann ou visite
www.straumann.com.
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