
*  Com base numa análise provisória por entrega da prótese dentária,  
16.4±7.3 semanas após a colocação do implante.

TiUltra™ e Xeal™ – As células não resistem 
à química da superfície.
Os resultados preliminares* de um estudo clínico prospetivo 
sobre o desempenho de superfícies de implantes 
gradualmente anodizadas mostram um sucesso precoce 
evidente. Os resultados do estudo revelam uma excelente 
taxa de sobrevivência, uma resposta saudável dos tecidos 
moles e uma satisfação muito elevada dos pacientes.
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Estudo:
– 61 pacientes (30 mulheres, 31 homens).

–  61 restaurações unitárias com implante NobelActive® 
TiUltra™ e pilar On1™ Base Xeal™.

Função Estética

Mucosa normal 
em redor  
da coroa

Resposta saudável dos 
tecidos moles
–  Melhoria do estado da mucosa 

queratinizada, desde a colocação 
do implante até à entrega da 
prótese dentária.

–  Índice de hemorragia do sulco 
baixo: 51 leitos (85%) não 
mostraram hemorragia quando 
uma sonda periodontal foi 
passada ao longo da margem 
gengival adjacente ao implante.*

–  Mucosa peri-implante saudável 
com 56 leitos (93.3%) sem sinais 
de inflamação em redor da 
coroa.*

Fotografia gentilmente cedida por 
Giorgio Ban e Giacomo Fabbri
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