
Descrição geral do produto
EM BLOCO

Pilar em
titânio pré-fresado





Pilares em titânio pré-fresado em bloco
Restaurações unitárias

Todos os pilares em titânio pré-fresado em bloco são embalados em conjunto com o parafuso clínico.

(para a plataforma 3.0)

* 5/emb.
** Não compatível com o suporte ZirkonZahn®

UniUni
3515

Conexão CC Hexagonal externa Tri-channel**

Plataforma 3.0 NP RP WP NP RP WP NP RP WP

Diâmetro Ø 10 mm TRM60.068 TRM60.041 TRM60.042 TRM60.069 TRM60.001 TRM60.002 TRM60.003 TRM60.004 TRM60.005 TRM60.006

Diâmetro Ø 14 mm – TRM64.041 TRM64.042 TRM64.069 – – – – TRM64.005 TRM64.006

Parafuso 37890 37891 37892 37892 29282 29283 29284 36818 29475 29475

Chave de parafusos Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip Unigrip

Parafuso de Laboratório 36805 37894 37895* 37895* 37894 37895* 31169 31170 29293* 29293*

Elos Accurate™ Scanbodies IO 2B-D SA IO 2B-A SA IO 2B-B SA IO 2B-C SA IO 6A-A IO 6A-B IO 6A-C IO 2A-A IO 2A-B IO 2A-C

Elos Accurate™ Scanbodies Kit Kit IO 2B SA Kit IO 6A Kit IO 2A

Replica for IOS - Elos Accurate™ Analog PMA-NBA30-1 PMA-NBA35-1 PMA-NBA43-1 PMA-NBA60-1 PMA-BRA35-1 PMA-BRA41-1 PMA-BRA51-1 PMA-NBR35-1 PMA-NBR43-1 PMA-NBR50-1

Replica for IOS - Nobel Biocare 38188 38189 38190 38191 – – – – – –

Modelo de gesso do análogo do implante 36791 36697 36698 37879 31158 31159 31160 29498 29500 29502

Análogo de proteção 36804* 38855* 38856* 38857* 29116* 29117* 29118* 29119* 29120* 29121*



Informação sobre CAM e Suportes

SOFTWARES CAM COMPATÍVEIS:
vhf, imes-icore®, hyperDENT®, SUM3D (Millbox), WORKNC, DentalSoftworks, PicaSoft

Se estiver a utilizar o CAM vhf ou imes-icore®, note que poderá ser aplicada uma taxa adicional para desbloquear o software.

SUPORTES COMPATÍVEIS:
Para suportes e máquinas de fresagem compatíveis, consulte as páginas seguintes.

Para utilizar o suporte de disco padrão de 98 mm é necessário que a máquina tenha uma sonda por toque ou forma 
de autocalibrar o posicionamento do suporte.



Instruções de montagem

All Pre-milled Titanium Abutment 
Blanks have a �lat surface that 
engages and secures the blank to 
the holder avoiding any rotation
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Suporte modular aparafusado, permitindo que a secção exterior do suporte permaneça fixa na máquina de fresagem durante a troca do pilar em bloco.

Todos os componentes são marcados a laser de modo a facilitar a identificação.

Todos os Pilares em titânio pré-fresado 
em bloco têm uma superfície plana que 
engata e fixa o pilar em bloco ao suporte, 
evitando qualquer rotação



Suportes para Pilares em titânio pré-fresado em bloco

Artigo do suporte TRMHLDSTD*

Tipo de máquina Para máquinas de disco padrão 
de 98 mm

Máquina compatível Qualquer máquina de fresagem com 
um suporte de disco de 98 mm

Artigo do suporte TRMHLDIMES

Tipo de máquina Imes-Icore®

Máquina compatível

Coritec 245i touch

Coritec 250i touch

Coritec 350i 

Coritec 350i Loader

Coritec 450i 

Coritec 550i

Coritec 650i 

Coritec 650i Loader

Artigo do suporte TRMHLDYENA

Tipo de máquina Yenadent®

Máquina compatível

D6 

D15

D43N

Podem estar disponíveis máquinas de fresagem adicionais. Para mais detalhes, contacte o apoio ao cliente.

Componentes:
– � Suporte (suporte exterior e interior (A e B)) 
– � 9 parafusos (8 para fixar o suporte interior, 1 extra) 
– � 7 parafusos (6 para fixar o pilar em bloco no suporte interior, 1 extra) 
– � 1 pilar em bloco de calibração (anodizado azul) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

*  Para utilizar o suporte de disco padrão de 98 mm é necessário que 
a máquina tenha uma sonda por toque ou forma de autocalibrar 
o posicionamento do suporte.

Componentes:
– � Suporte (suporte exterior e interior (A e B)) 
– � 9 parafusos (8 para fixar o suporte interior, 1 extra) 
– � 7 parafusos (6 para fixar o pilar em bloco no suporte interior, 1 extra) 
– � 1 pilar em bloco de calibração (anodizado azul) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

Componentes:
– � Suporte (suporte exterior e interior (A e B)) 
– � 9 parafusos (8 para fixar o suporte interior, 1 extra) 
– � 7 parafusos (6 para fixar o pilar em bloco no suporte interior, 1 extra) 
– � 1 pilar em bloco de calibração (anodizado azul) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos



Suportes para Pilares em titânio pré-fresado em bloco

Artigo do suporte TRMHLDVHF

Tipo de máquina Para VHF®

Máquina compatível

VHF® S1

VHF® S2

VHF® K5

Artigo do suporte TRMHLDVHF5

Tipo de máquina Para VHF®

Máquina compatível VHF® R5

Artigo do suporte TRMHLDVHFN4

Tipo de máquina Para VHF®

Máquina compatível VHF® N4

Artigo do suporte TRMHLDVHFZ4

Tipo de máquina Para VHF®

Máquina compatível VHF® Z4

Podem estar disponíveis máquinas de fresagem adicionais. Para mais detalhes, contacte o apoio ao cliente.

Componentes:
– � Suporte (suporte exterior e interior (A e B)) 
– � 9 parafusos (8 para fixar o suporte interior, 1 extra) 
– � 7 parafusos (6 para fixar o pilar em bloco 

no suporte interior, 1 extra) 
– � 1 pilar em bloco de calibração (anodizado azul) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

Componentes:
– � Suporte (suporte exterior e interior (A e B)) 
– � 9 parafusos (8 para fixar o suporte interior, 1 extra) 
– � 7 parafusos (6 para fixar o pilar em bloco 

no suporte interior, 1 extra) 
– � 1 pilar em bloco de calibração (anodizado azul) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

Componentes:
– � Suporte 
– � 2 parafusos (para fixar o suporte) 
– � 3 parafusos (para fixar o pilar em bloco 

no suporte) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos 

para fixar o pilar em bloco no suporte
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos 

para fixar o suporte na máquina

Componentes:
– � Suporte 
– � 2 parafusos (para fixar o suporte) 
– � 3 parafusos (1 para fixar o pilar em bloco 

no suporte, 2 extra) 
– � 1 ferramenta para apertar o pilar em bloco 

no suporte



Suportes para Pilares em titânio pré-fresado em bloco

Artigo do suporte TRMHLDZZ*

Tipo de máquina Adaptadores para suportes ZirkonZahn®

Máquina compatível

M1 Abutment

M1 wet heavy metal

M5 heavy metal

M6 wet heavy metal

Artigo do suporte TRMHLD3R

Tipo de máquina Para máquinas com suporte/permutador 3R

Máquina compatível D14P 

Podem estar disponíveis máquinas de fresagem adicionais. Para mais detalhes, contacte o apoio ao cliente.

Componentes:
– � Suporte
– � 25 parafusos (20 para fixar o pilar em pilar em bloco, 5 parafusos extra) 
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

Componentes:
– � 3 suportes para pilares em bloco pré-fresados
– � Total de 9 parafusos. 1 apertado com o suporte e 6 como peças extra.
– � 1 ferramenta para apertar os parafusos

* Não compatível com pilares em bloco com conexão tri-channel



Chaves de parafusos

Unigrip™

Unigrip™ Screwdriver Machine

20 mm 29151

25 mm 29152

30 mm 29153

35 mm 29154

Unigrip™ Screwdriver Manual

20 mm 29148

28 mm 29149

36 mm 29150



Ferramentas

Elos Accurate™ Analog insertion tool e IO driver

Softwares compatíveis

Outras ferramentas - Chave de torque manual

Elos Accurate™ Analog Insertion Pin PMA-AIP-2

Elos Accurate™ Analog Insertion Screw PMA-AIS-5

Elos Accurate™ Analog Pliers PMA-AIT-1

Elos Accurate™ IO driver – mini C18512

Elos Accurate™ IO driver – short C13485

Elos Accurate™ IO driver – long C13048
Manual Torque Wrench Prosthetic 29165

Manual Torque Wrench Adapter (adaptador para chave de torque manual) 29167

Para disponibilidade de software compatível 
e transferência de DME's de produção local, aceda a 
nobelbiocare.com/local-production

Outras ferramentas - Handle for Protection Analogs

Handle for Protection Analogs 29122

https://www.nobelbiocare.com/local-production
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E N C O M E N DA S  O N L I N E
Encomende toda a nossa gama de 
implantes e restaurações protéticas 
pré-fabricadas 24 horas por dia 
através da loja Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store

E N C O M E N DA S  P E LO 
T E L E F O N E
Contacte a nossa equipa de apoio 
ao cliente ou o seu representante 
comercial.

GA R A N T I A  V I TA L Í C I A
Em todos os implantes da 
Nobel Biocare, incluindo componentes 
protéticos pré-fabricados. Para mais 
informações visite:

nobelbiocare.com/warranty

https://www.nobelbiocare.com/en-int
https://store.nobelbiocare.com/international/en/
http://www.nobelbiocare.com/store
https://www.nobelbiocare.com/en-int/warranty-program
http://www.nobelbiocare.com/warranty

