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a utilizar o conceito
para começar

DE TRATAMENTO



Conceito de 
tratamento All-on-4®

Uma solução original  
de arcada completa sem  
enxertos sobre quatro  
implantes

Uma cirurgia
Procedimento sem enxertos para um tempo 
de tratamento mais curto e custos reduzidos, 
em comparação com os tratamentos de 
arcada completa convencionais.4

Altas taxas de sobrevivência
Altas taxas de sobrevivência com até 18 anos 
de seguimento na mandíbula e 13 anos no 
maxilar.5, 6, 7

Faça crescer a sua clínica
O conceito de tratamento All-on-4® oferece 
aos seus pacientes melhorias imediatas 
na alimentação, conforto na mastigação, 
estética e fala.
95% dos pacientes estão satisfeitos com os 
seus novos dentes.8

Dentes num dia* 1, 2, 3

Função imediata para os pacientes que 
satisfazem os critérios de carga imediata 
dos implantes.1

2

3

4
*  Se os pacientes cumprirem os critérios e se conseguir a estabilidade adequada, todos os implantes podem ser colocados em carga com uma 

restauração provisória fixa no dia da cirurgia. 



Apenas 4 
implantes para elevada 
estabilidade primária 

Implantes com uma 
sobrevivência média de 

98%*, 9

* com base em 44 estudos

até 12 anos 
de seguimento 
médio5, 9

18 anos  
de sucesso clínico 
documentado5, 9

+250,000
pacientes tratados9

Factos rápidos
Muitos tentaram imitar este 
conceito revolucionário mas 
só a Nobel Biocare conta 
com o sucesso documentado 
cientificamente para 
o comprovar.



Dos nossos especialistas
“As elevadas taxas de sobrevivência 
de implantes e próteses dentárias do 
conceito de tratamento All-on-4® fazem 
deste um protocolo cirúrgico seguro 
e previsível, quer do ponto de vista do 
médico dentista quer do ponto de vista 
do paciente. Os médicos dentistas 
deveriam adotar este conceito de 
tratamento na sua prática quotidiana 
para evitar cirurgias adicionais exigentes 
e morosas.” – Ana Ferro

Caso clínico de Ana S. Ferro, DDS, Portugal



Para as estéticas 
mais exigentes
O conceito de tratamento All-on-4® 
está agora disponível com a nova 
NobelProcera® Zirconia Implant Bridge  
(Ponte sobre Implantes 
em Zircónia) 

Elaborada para 
a estética
Consiga restaurações de aspeto 
natural com o nosso novo 
material em zircónia DOCERAM 
Nacera® Pearl, Disponível em 10 
tonalidades VITA.
Utilize o acesso angulado ao parafuso 
para melhorar o acesso bucal.*

*  Apenas disponível para conexão cónica 
ao nível do implante e restaurações com 
pilares Mulit-unit Abutment

Sem cimento
O acesso angulado mais pequeno 
ao parafuso com a nova chave 
de parafusos Omnigrip Mini 
proporciona uma estética oclusal 
melhorada.*
Reduza a complexidade e poupe 
tempo eliminando o procedimento 
de adesão.

*  Área do diâmetro do acesso ao parafuso 
25% mais pequena em comparação com 
o acesso angulado ao parafuso para 
a conexão cónica

Ampla 
flexibilidade
Disponível nas versões de contorno 
completo, recorte, casquilho 
e estrutura, com ou sem tecido mole.
A NobelProcera garante uma 
inspeção a 100% para garantir um 
ajuste passivo relativamente ao seu 
desenho digital.



Aprenda com os pioneiros
Para desenvolver os conhecimentos 
e competências necessários para 
alcançar os melhores resultados 
possíveis com o conceito de tratamento 
All-on-4®, tem que aprender com os 
melhores. A Nobel Biocare oferece 
uma gama de cursos dedicados 
que abrangem desde os conceitos 
fundamentais aos procedimentos 
avançados. Os cursos são lecionados 
por médicos dentistas de renome em 
locais espalhados pelo mundo inteiro.

Subscreva hoje mesmo
nobelbiocare.com/education

Comece a sua formação online agora
nobelbiocare.com/courses

Transfira o seu e-book gratuito
info.nobelbiocare.com/int/en/all-on-4-ebook



Avance para o próximo 
nível com a NobelPro Line™

Domine os casos mais difíceis com a nossa 
gama de tratamentos e formação mais 
completa e de excelência. Trate os casos 
mais desafiantes. Transforme a vida de 
mais pacientes.
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ENCOMENDAS PELO TELEFONE
Contacte a nossa equipa de apoio 
ao cliente ou o seu representante 
comercial.

GARANTIA VITALÍCIA
Em todos os implantes Nobel Biocare, 
incluindo componentes protéticos 
pré-fabricados. Para mais 
informações visite:

nobelbiocare.com/warranty

ENCOMENDAS ONLINE
Encomende toda a gama 24 
horas por dia através da loja 
Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store
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