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A solução para a colocação de implantes zigomáticos que proporciona 
facilidade de acesso aos leitos a tratar, manuseamento seguro e sem 
esforço e arrefecimento do leito

Manuseamento seguro
A peça de mão 20:1 com o 
sistema de contra-ângulo de 
mandril combina um 
manuseamento seguro com 
uma elevada concentricidade.

Manuseamento sem esforço
O desenho ergonómico da 
peça de mão garante um 
manuseamento sem fadiga.

Arrefecimento do leito
O spray de arrefecimento 
externo emerge na ponta 
do instrumento e arrefece 
o leito cirúrgico.

Concebido para fácil acesso ao 
leito a tratar
O ângulo da peça de mão 
é concebido para um acesso 
otimizado em procedimentos 
complexos na área da arcada 
zigomática.



Peça de mão cirúrgica Zygoma

NB30095000 Surgical Handpiece Zygoma SZ-75, 20:1

Dados técnicos

Rácio de transmissão 20:1

Conexão com o motor ISO 3964

Instrumentos rotativos Ø 2.35 mm 

Velocidade máxima de funcionamento 50.000 rpm

Torque máximo no instrumento rotativo
Torque máximo no instrumento rotativo utilizando o instrumento rotativo  
com hexágono

70 Ncm
105 Ncm
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ENCOMENDAS ONLINE
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

ENCOMENDAS PELO TELEFONE
Contacte a nossa equipa 
de apoio ao cliente ou o seu 
representante comercial.

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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