
Kit Enxerto.

Maior segurança. 

Kit 
Enxerto.

 Adaptador Chave Digital 13066
 Chave Digital Curta I Encaixe Philips 13129

 Chave Digital Longa I Encaixe Philips 13130
 Chave Digital Curta I Encaixe Quadrado 13061

 Broca Helicoidal - Ø 1,0 x 15 mm 5051
 Broca Helicoidal - Ø 1,2 x 15 mm 5053
 Broca Helicoidal - Ø 1,4 x 15 mm 5055
 Broca Helicoidal - Ø 1,6 x 15 mm 5057

Chave Contra-Ângulo Curta I Encaixe Philips 13132
Chave Contra-Ângulo Longa I Encaixe Philips 13133

Chave Contra-Ângulo Curta I Encaixe Quadrado 13032
Haste de Inserção 70 mm I Encaixe Philips + Quadrado 13127

Chave de Mão 13085

Design
Moderno

Fabricado em tecapro. 

Novo layout 
Agora mais completo. 
Compacto e versátil foi especialmente projetado para atender a todos os requisitos da 
implantologia avançada. 

O novo kit de enxerto Bionnovation contém todos os instrumentos necessários para inserção e insta-
lação dos nossos parafusos de enxertos e parafusos tendas dm.  

Fabricado com tolerâncias precisas, nossos instrumentais garantem o fácil pick-up dos parafusos, 
transferência estável para o local da cirurgia, e engajamento rápido na maxila ou mandíbula. 



Chave de mão. 

Com um design moderno, a nova chave de mão foi projetada no formato cilíndrico com 
um cabo anatômico, que favorece a empunhadura. Em sua extremidade ativa, apresenta 
um engate rápido para o encaixe da haste 13127  com conexão philips e quadrada. A chave 
é fabricada em alumínio.

Haste de inserção. 

Visando facilitar a vida do profissional, adequamos nossa haste 13127 para permitir a inser-
ção e instalação dos parafusos de fixação com encaixe philips I cruz como também dos 
parafusos tenda dm com encaixe quadrado.  

Chaves quadradas. 

As chaves quadradas de contra-ângulo 13032 e digital 13061 foram adicionadas ao kit de en-
xerto visando possibilitar maior eficiência e agilidade na inserção dos nossos parafusos 
tenda dm.

Encaixe. 
Cruz

Encaixe. 
Quadrado

contra. 
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digital. 
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Expandida

parafuso 
cabeça expandida. 

Nossa linha de parafusos de fixação conta agora com o formato cabeça ex-
pandida 4 mm, diferente dos modelos atuais onde o diâmetro da cabeça 
eram todos de 3.2 mm .

Os parafusos com cabeças expandidas são utilizados também para realizar 
a “umbrella techique” pela sua similaridade com um guarda-chuva.

Sua principal função é ajudar na estabilização do enxerto, evitando forças 
excessivas sobre material enxertado e sua micro movimentação.  Também 
conhecido com “tenda” porém com características diferentes dos parafusos 
tendas atuais. 

Qualidade 
que você pode
ver e sentir. 

Fabricado em liga de titânio I F136 6Al 4V os parafusos de enxertos Bionnovation 
são auto-perfurantes e auto-rosqueantes, possuem uma extremidade cônica e 
corpo cilíndrico com excelente retenção do parafuso.

Caractéristicas.
> Diâmetro: 3.2 mm  I  4.0 mm               
> Encaixe: Philips I Cruz

Velocidade de perfuração: 200 rpm          
Velocidade de instalação: 30 rpm

diâmetro
cabeça

ø 3,2
regular

ø 4,0 
expandida

diâmetro
corpo mm ø 1,2 ø 1,4 ø 1,6 ø 1,5 ø 2,0

3 7097 n n n n

4 7098 7145 7191 n n

6 7092 7090 7093 n n

8 7101 7148 7194 7171 7288

10 7103 7150 7094 7173 7290

12 7105 7152 7095 7175 7292



tenda
O parafuso tenda dm é confeccionado com Titânio 6Al 4V de acordo com ASTM F136, 
material de melhor escolha, devido a sua biocompatibilidade e resistência à corrosão 
em ambiente biológico. 

Possui formato desenvolvido para promover estabilidade e manutenção de barreiras 
em posição. 

O parafuso tenda dm é um conjunto constituído por um parafuso âncora, rosqueável, 
polido, com corpo de formato ligeiramente cônico, ponta cônica e auto atarraxante. 
Este possui encaixe para chave no formato quadrado e possui cabeça com orifício no 
qual o parafuso de cobertura será inserido. O parafuso de cobertura recebe trata-
mento de anodização e possui a cor azul, sendo fixado ao parafuso âncora através de 
chave de conexão de formato philips I cruz. 

O conjunto de parafusos estabiliza as barreiras utilizadas em aumento ósseo horizon-
tal e vertical e estão disponíveis nos comprimentos de 6 . 9 . 12 . 15 mm

parafuso
âncora. conexão quadrada

parafuso
cobertura. conexão philips

parafuso tenda DM vs 
parafuso cabeça expandida.

     

Em uma evolução da técnica, os parafusos tipo tenda DM têm a capacidade de 
ajudar na estabilização tanto do material de enxertia quanto da barreira, por 
meio do uso do parafuso passante atuando como “âncora”  de todo o con-
junto enxerto/barreira, e não somente como um “pilar” de sustentação. caso clínico cortesia by marcelo.faveri


