As células não resistem
à química da superfície.
Apresentamos Xeal e TiUltra – duas novas superfícies resultantes de
décadas de experiência em anodização aplicada. Desde o pilar até ao
ápice do implante, repensamos a química e a topografia da superfície
para otimizar a integração dos tecidos a todos os níveis. Entramos
agora na era da Mucointegration™.

A nova superfície Xeal está agora disponível
para o On1™ Base e o Multi-unit Abutment.
TiUltra está disponível nos nossos implantes
mais vendidos NobelActive®, NobelParallel™ CC
e NobelReplace™ CC.

Com a nova superfície TiUltra, o colo
do implante possui uma química e
uma topografia que promovem a
osseointegração precoce, para auxiliar a
estabilidade do osso.

Superfície inalterada – a química e a
hidrofilicidade das superfícies Xeal e
TiUltra são preservadas pela camada
de proteção. Tal assegura que todos os
implantes e pilares chegam em condições
perfeitas ao médico dentista e aos seus
pacientes.

Saiba mais sobre as
superfícies Xeal e a TiUltra.
nobelbiocare.com/surface
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