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O INCRIVEL IMPLANTE 
CONE MORSE 3 MM

CERIB 130008

O futuro da 
implantologia
Design, concepção e fabrico FRANCÊS, desde 1987



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

O novo implante ID3 especificamente desenhado para incisivos laterais, tem 
3mm de diâmetro e conexão cone morse. Forte como um monobloco com 
flexibilidade protética adicional, o ID3 vai completar o seu arsenal terapêutico!

Precisão e Know-how FRANCÊS 

O seu desenho e matéria-prima 
torna-o tão resistente como um 
implante standard *

Tem um verdadeiro Cone Morse 
2,5° perfeitamente hermético, 
com 6 âncoras “cams” para 
uma estabilidade protética sem 
falhas.

Recomendado para incisivos 
laterais e em casos de múltiplos, 
para conexão com outros im-
plantes.

*em contexto de uso apropriado.

Ao contrário de implantes standard, 
o ID3 encontra maior utilidade em 
casos de disponibilidade de espa-
ços limitados. É assim o implante 
ideal para incisivos laterais supe-
riores e incisivos mandibulares.

Uma gama protética curva foi 
concebida para o ID3, permitindo 
resultados naturais que respeitam a 
fisiologia da gengiva.

REF.          Comp.          Diâmetro 
cervical          

Diâmetro 
do colo

IDC0630 6 mm 3 mm 3.1 mm

IDC0830 8 mm 3 mm 3.1 mm

IDC1030 10 mm 3 mm 3.1 mm

IDC1230 12 mm 3 mm 3.1 mm

IDC1530 15 mm 3 mm 3.1 mm

ø 3.1mm

Titânio TAL6V

Espiras cruzadas para
incremento da vascularização

Sulcos anti desaperto verticais

Colo alargado

Espiras auto 
roscantes

Apex perfurante

Corpo cilíndrico cónico
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Por que motivo escolhemos a 
conexão cone morse?

O maior interesse na conexão Cone Morse deve-se à soldadura 
a frio que é criada pela fricção entre o implante e o falso-coto 
(abutment), transformando-os num monobloco que fortalece a 
sua solidez.

Graças ao instrumento removedor especifico, também pode ser 
facilmente separado do falso-coto.

Precisão e Know-how FRANCÊS 

o conjunto cirúrgico 

Um completo conjunto cirúrgico que reúne as 
suas ferramentas para cirurgia e para prótese!

CONTÉM :

N.B : Use a broca piloto a 650 RPM com irrigação até ao comprimento do implante, depois use 
a broca TURBOdrill® correspondente ao comprimento do implante. A broca TURBOdrill® permite 
até 1500 RPM sob forte irrigação assegurando assim o arrefecimento pretendido.

● Broca Piloto

● 5 brocas TURBOdrill®  com stop de se-
gurança oco para combinar segurança 
e irrigação intensa. Comprimentos : 
6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm e 15 mm.

● Chave de prótese
● Chave curta para colocação de implantes
● Chave longa para colocação de implantes
● Removedor de IDUnits
● Removedor de falso-cotos
● Guia de profundidade
● Guia de paralelismo
● Chave de linguete (catraca)
● Extensor
● Instrumento com chanfro :
- Para prótese, curta
- Para prótese, longa
- Para colocação de implantes, curta
- Para colocação de implantes, longa
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