
Brochura do produto

NobelProcera®
A NOVA

Implant Bridge
Zirconia

Elaborada para a estética. Sem cimento. Ampla flexibilidade.



A nova NobelProcera® 
Zirconia Implant Bridge 
simplifica a parceria entre 
os médicos dentistas 
e os técnicos graças à 
liberdade protética.



±25° 25% mais 
pequeno

0° 17°
30°

Capacidade para compensar 
a colocação de implantes 
com pilar Multi-unit

A nova combinação 
de pilar Multi-unit 
angulado e acesso 
angulado ao parafuso 
proporciona uma 
liberdade protética 
até 55 graus*

*Em comparação com o eixo de 
colocação de implante 

O acesso angulado mais 
pequeno ao parafuso com 
a nova chave de parafusos 
Omnigrip Mini proporciona 
uma estética oclusal 
melhorada*

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



Zirconia
Implant Bridge

NOVAA
NobelProcera®

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



NobelProcera® é um portefólio 
de soluções de primeira 
qualidade que disponibiliza 
restaurações e serviços protéticos 
individualizados, topo de 
gama e implanto-suportados. 
Procuramos dar aos nossos 
clientes um percurso fácil e 
simples para soluções de prótese 
dentária com elevada qualidade.

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

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.

Sem 
cimento.

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.

Ampla 
flexibilidade.



Nacera® Pearl Shaded

O nosso novo material em zircónia

Recorte

Contorno completo

Casquilho

Estrutura

Indicações e 
opções de desenho
Recomendado para as 
restaurações de ponte sobre 
implantes de 2 a 14 unidades, 
até 10 implantes.

Disponível com ou sem 
gengiva.

NOBELPROCERA®



O nosso novo material em zircónia
Não comprometa nada: 
O nosso material 
preferido escolhido 
para ir ao encontro dos 
mais elevados padrões 
de qualidade e excelente 
flexibilidade protética 
da Nobel Biocare.

Propriedades físicas
Material ZrO2 3Y-TZP

Cor Natural, muito translúcido

Densidade > 6.04 g/cm3

Resistência à flexão 1230 MPa

Resistência à compressão 3000 MPa

Módulos de elasticidade 205 GPa

Dureza Vickers 1300 HV 0.5

Expansão térmica 10.7 x 10-6 K-1

Condutividade térmica 2 W/mK

Intersecção linear média < 0.4 μm

Solubilidade < 10 μg/cm2

Vantagens do material
Consiga restaurações de aspeto natural
 ̵ Correspondência precisa de cores VITA

 ̵ Disponível em 10 tonalidades VITA: 
OM2, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2 

Fiável
 ̵ Recomendado para todos os tipos de 
restaurações, de 2 a 14 unidades

 ̵ Material produzido de forma homogénea, 
para evitar o risco de manchas brancas

 ̵ Resistência à flexão de 1230 MPa

 

Económico.
 ̵ Sem necessidade de mergulhar e secar

 ̵ Reduza o inventário, sem necessidade de 
armazenar materiais localmente
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Médico dentista

Envie uma impressão 
normal ou digital

Fabrico centralizado da 
NobelProcera®

Receba 
restaurações personalizadas

Desenhe com 
3Shape®

Desenhe 
com o 
DTX 

Studio™ 
Lab

Apoiamo-lo 
com fluxos 
de trabalho 
simplificados

Peça ao seu laboratório dentário 
que forneça restaurações 

NobelProcera® 
originais

http://nobelbiocare.com/nobelprocera

