
BASE
Take me to the lab

Brochura do produto

Universal



interna
CAD/CAM

Soluções
Universal Base

para a sua produção

Escolher componentes que se ajustem e funcionem 
perfeitamente em conjunto é fundamental para 
o sucesso. Com o nosso amplo portefólio de 
componentes originais, pode criar restaurações de 
qualidade para os seus implantes Nobel Biocare. 
Todos os produtos são embalados em conjunto com 
um parafuso original Nobel Biocare, concebido para 
um forte ajuste e desempenho a longo prazo.

Restaure os seus implantes Nobel Biocare 
com a Universal Base e beneficie de uma 
garantia abrangente.*

Disponível para todas as indicações 
e todas as conexões Nobel Biocare.

Utilize o fluxo de trabalho que 
prefere: digitalização convencional, 
intraoral ou de secretária. 

Uma forma original e económica de 
restaurar os implantes Nobel Biocare.

*Para obter detalhes, veja o programa de garantia em nobelbiocare.com/warranty.



Universal Base 
Non-Engaging
(Base Universal 
Rotacional)

interna
CAD/CAM

Universal Base 
Multi-unit 
Abutment
(Base Universal 
Pilar Multi-unit)

Universal Base
(Base Universal)

Para restaurações múltiplas.

Para restaurações múltiplas 
e de arcada completa.

Para restaurações unitárias.

Conexão Pilar Multi-unit.
Design Cónico ou reto.

Conexão Cónica interna, 
hexagonal externa 
e tri-channel interna.

Conexões Cónicas internas, 
hexagonais externas 
e tri-channel internas.
Design Cónico ou reto.



do seu  
On1™ Universal 
Abutment
(Pilar On1™ 
Universal)

N1™ Universal 
Abutment 
and Universal 
Abutment Base
(Pilar N1™ 
Universal e Base 
Pilar Universal)

Para restaurações unitárias 
e múltiplas até 3 unidades.

Para restaurações unitárias 
e múltiplas. 
Conexão Cónica trioval, Base N1.

Conexões On1 Base.



CAD/CAM

A base
do seu  

Universal Base

fluxo de trabalho



fluxo de
trabalho

Escolha o

que prefere

Melhore os seus serviços e faça crescer 
o seu negócio com a produção interna.

Beneficie da flexibilidade do fluxo de 
trabalho, com a digitalização intraoral 
ou de secretária disponível para todas 
as indicações.

Projete a sua restauração com o seu 
software DTX Studio™ Lab, 3Shape®, 
Dentalwings ou exocad™.



Enviar 
digitalização

Projetar restauração

Restauração com trituradora
(e imprimir um modelo, se necessário)

Finalizar restauração 
e ligar à base

Encaixar e apertar 
a restauração 

intraoralmente

Importar dados de 
digitalização para 
o software CAD Realizar digitalização 

de secretária

Localizador(es) de 
posição de encaixe

Realizar digitalização 
intraoral

Fazer uma toma de impressão

Conectar localizador(es) 
de posição ao modelo

Fluxo de trabalho 
de digitalização 

intraoral

Fluxo de trabalho 
de digitalização 

de secretária

3Shape®, 
dentalwings 
e exocad™:
Transfira bibliotecas 
para produção local 
Nobel Biocare em 
nobelbiocare.com/
local-production

DTX Studio™ Lab: 
Produtos 
automaticamente 
incluídos no 
software



nobelbiocare.com/local-production
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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 Nobel Biocare, 
incluindo componentes protéticos 
pré-fabricados. Para mais 
informações visite:

nobelbiocare.com/warranty


