SOLUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE IMPLANTES
straumann ® TiBrush™

Solução para manutenção de implantes
Straumann® TiBrush™ – concebido para um desbridamento de retalho aberto eficaz
das superfícies de implantes de titânio em defeitos ósseos causados por
periimplantite.
Acoplamento dentário padrão

Haste
Aço inoxidável para aplicações médicas
Haste elástica para retroação tátil

Cabeça da escova
 Comprimento das cerdas otimizado para alcançar o interior das roscas de implante normais
 Cerdas de titânio para menos danos na estrutura da superfície do implante1,2
 Cabeça da escova de pequena dimensão, capaz de caber em defeitos estreitos
 Suavidade de atuação sobre os tecidos rígidos e moles envolventes1

Desbridamento da superfície do implante
Antes da limpeza com TiBrush™

Investigação por SEM (Microscopia
Eletrónica de Varrimento) da superfície
do implante não tratada: a superfície do
implante apresenta-se coberta por uma
biopelícula.

Após limpeza com TiBrush™

Investigação por SEM da superfície do
implante limpa com o TiBrush™.
Por cortesia de: Dr. Caspar Wohlfahrt, Instituto de Odontologia Clínica, Universidade de Oslo.

O Straumann ® TiBrush™ OFERECE AOS
MÉDICOS AS SEGUINTES VANTAGENS:
Suave para com as superfícies dos implantes metálicos1,2
Mais eficaz e eficiente na retificação das superfícies dos implantes1,3
Otimização do acesso às roscas dos implantes, graças às finas cerdas de titânio1

MENOS ABRASIVO PARA COM A SUPERFÍCIE DO
IMPLANTE2
A investigação por SEM dos danos causados na superfície do implante de titânio revela
que os danos resultantes da utilização do TiBrush™ são significativamente menores do
que os provocados pelas curetas metálicas normalmente usadas2. A atuação das cerdas
de titânio sobre a superfície de titânio resulta em menos danos na superfície do implante2.

Superfície não tratada

TiBrush™

Curetas metálicas

MAIS EFICAZ E EFICIENTE NA RETIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO IMPLANTE DO QUE AS CURETAS METÁLICAS2
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O Straumann® TiBrush™ remove mais de 90 % do biofilme num

O Straumann® TiBrush™ proporciona uma redução de 40 % no

período de utilização de 3 minutos, o que representa uma eficá-

tempo de limpeza comparativamente com uma cureta3.

cia significativamente superior à apresentada pelas curetas .
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