
Realizar casos

COM
edêntulos

X-Guide®
Vantagens do sistema EDX

Braço de localização 
concebido para afastar o 
lábio e fornecer retração

Aderência segura e estável

O dispositivo de 
localização do paciente 
deixa o caminho livre 
durante a cirurgia

Navegue uma vasta seleção 
de casos, incluindo casos de 
dentição muito comprometida, 
arcada completa e dentição 
totalmente comprometida

Desenho osso-parafuso especial 
– com ou sem retalho

Diferentes desenhos de braço 
com base na mão do utilizador

https://www.nobelbiocare.com


Kit de introdução EDX

Eleve o seu trabalho 
com X-Guide

Fluxo de trabalho da arcada 
completa com X-Mark™

1. Digitalizar e planear

2. Encaixe o dispositivo de 
localização do paciente utilizando 
o hardware para edêntulos

3. Registe virtualmente o paciente 
com X-Mark

4. Realizar cirurgia 
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XNVP010876 (RH)XNVP010875 (LH)

XNVP010872 (RH)XNVP010871 (LH) Braço maxilar anterior

2x parafusos EDX 
e porcas EDX

XNVP010921 (8 mm)

Braço mandibular anterior

Parafuso com porca EDX – XNVP010859
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