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Comprimento 
total de 20 mm 
para fresagem

Dependendo do tipo de conexão 
e da plataforma, os pilares em bloco 
estão disponíveis em um ou dois 
tamanhos (Ø 10 ou Ø 14 mm)

Interface com 
o suporte: 
a superfície plana 
engata e fixa 
o pilar em bloco 
ao suporte 
evitando a rotação

Marcação a laser 
no pilar em bloco 
com informação 
sobre o tipo 
de conexão do 
implante, tamanho 
da plataforma 
do implante 
e diâmetro do 
pilar em bloco

Marcação a laser 
na conexão 
(conexão cónica 
interna e tri-channel 
interna) para 
identificação

Material: 
Titanium de grau 
5 ELI (intersticial 
extremamente 
baixo)

Altura mínima de 
transição gengival 
de 0.3 mm

Características



Fluxo de trabalho 
CAD/CAM
para o Pilar em titânio pré-fresado 
em bloco da Nobel Biocare

Os Pilares em titânio pré-fresados em bloco 
da Nobel Biocare são compatíveis com suportes 
para uma série de diferentes máquinas de fresagem. 
Escolha um suporte compatível entre uma gama 
de suportes de acordo com a máquina de fresagem 
que utiliza no seu laboratório. Existe também 
um suporte universal para máquinas que utilizam 
discos padrão de 98 mm. Contacte o fabricante da sua 
máquina de fresagem relativamente à compatibilidade 
e integração do suporte no software CAM.
Desenhe o pilar com o seu software 3Shape®, 
Dental Wings ou exocad™



Fluxo de trabalho digital

Fluxo de 
trabalho de 
digitalização 
intraoral

Fluxo de 
trabalho de 

digitalização 
de secretária

Localizador(es) de 
posição de encaixe

Realizar 
digitalização intraoral

Enviar 
digitalização

Importar dados de digitalização 
para o software CAD

Desenho CAD do pilar definitivo 
e preparação CAM

Fresagem do 
pilar definitivo

Fresagem da restauração 
(e impressão de um 

modelo, se necessário)

Realizar digitalização 
de secretária

Conectar 
localizador(es) de 
posição ao modelo

Fazer uma toma 
de impressão

Finalizar a restauração

Softwares compatíveis

Transferir DMEs de produção local 
nobelbiocare.com/pt-pt/producao-local

http://nobelbiocare.com/pt-pt/producao-local


Pilar em titânio pré-fresado em bloco

Solução CAD/CAM 
para fresagem interna 
de pilares individualizados

Com o Pilar em titânio pré-fresado em bloco 
da Nobel Biocare pode produzir pilares personalizados 
nas suas instalações de fresagem interna. Todos 
os Pilares em titânio pré-fresados em bloco incluem 
um parafuso Nobel Biocare original na embalagem.

Melhore os seus serviços e faça crescer 
o seu negócio com a produção interna.

Utilize o fluxo de trabalho que prefere: 
digitalização intraoral e de secretária.

Disponível para as seguintes conexões 
Nobel Biocare: conexão cónica interna, 
hexagonal externa e tri-channel interna.

Beneficie de uma garantia abrangente.*

*Para obter detalhes, veja o programa de garantia em nobelbiocare.com/warranty.
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Encomendar online
Encomende a nossa gama 
completa de implantes 
e restaurações protéticas 
pré-fabricadas, 24 horas 
por dia, através da loja online 
da Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

Encomendar por telefone
Contacte a nossa equipa 
de apoio ao cliente ou o seu 
representante comercial.

nobelbiocare.com/contact

Garantia vitalícia
Em todos os implantes 
da Nobel Biocare, incluindo 
componentes protéticos 
pré-fabricados. Para mais 
informações visite:

nobelbiocare.com/warranty
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