
Estetică naturală pe termen lung 
și funcţionalitate perfectă 
Bonturile Atlantis® din titaniu în nuanţă aurie 

Lansate pentru prima dată în 2004, 
bonturile din titaniu în nuanţă aurie  
au ridicat mult interes și au câștigat 
apreciere și atenţie din partea 
industriei implanturilor dentare. 
Această soluţie oferă medicilor o mai 
mare flexibilitate în cazurile solicitante 
din punct de vedere estetic spre a 
atinge rezultate finale perfecte, atât în 
restaurările cimentate cât și în 
restaurările înșurubate. Bonturile 
Atlantis din titaniu în nuanţă aurie pot 
fi folosite în toate restaurările 
ceramice sau în zone cu ţesut subţire 
pentru rezultate estetice 
excepţionale. Învelișul cu nitrit de 
titan se aplică după ce a fost frezat 
bontul individualizat. 

Acest înveliș acoperă întregul bont, cu 
excepţia zonei de contact dintre bont / 
implant și șurub / bont. Nitritul de titan 
este foarte bine cunoscut pentru 
culoarea sa consistentă și proprietăţile 
anti-microbiene.

BONTURILE ATLANTIS din titaniu în 
nuanţă aurie sunt fabricate folosind 
echipamente și procese validate într-o 
unitate înregistrată și inspectată FDA 
(Food and Drug Administration).  
Dentsply Sirona își asumă 
responsabilitatea ca produsele să fie 
curate, fără urme de reziduuri de 
procesare potenţial dăunătoare și sigure 
de utilizat.
Încorporarea soluţiilor Atlantis în 

clinica stomatologică și laboratorul 
dentar oferă siguranţă atât medicilor 
stomatologi cât și tehnicienilor dentari, 
oferind în același timp eficienţă și 
rentabilitate sporită. Un factor important 
este și garanţia bonturilor Atlantis, unică 
în industria dentară. Bonturile din titaniu 
în nuanţă aurie au garanţie pe viaţă care 
acoperă nu numai bontul, ci,  în cazul în 
care producătorul implantului refuză să-
și onoreze garanţia, va acoperi și 
implantul însuși1.

REZULTATELE UTILIZĂRII 
BONTURILOR în nuanţă aurie vorbesc 
de la sine. Există în uz sute de mii de 
unităţi de bonturi Atlantis în nuanţă 
aurie, cu rezultate excelente în 
practică, iar în unele rapoarte de caz 
publicate se arată chiar rezultate 
estetice deosebite. Bonturile Atlantis 
din titaniu în nuanţă aurie sunt 
disponibile pentru toate sistemele 
importante de implanturi2. 

Un număr din ce în ce mai mare de medici stomatologi - 
și pacienţii lor - din întreaga lume, descoperă avantajele 
bonturilor unice Atlantis din titaniu în nuanţă aurie. 
Acoperirea cu un strat subţire, biocompatibil, de nitrit 
de titan, conferă o culoare aurie caldă, ideală pentru 
cazurile dificile de estetică. 
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Acoperirea cu un strat subţire, 
biocompatibil, de nitrit de titan 
conferă o culoare aurie, caldă, 
ideală pentru cazurile dificile de 
estetică. 

Atlantis®

1.  Supus termenilor și condiţiilor de garanţie ale bonturilor 
Atlantis. 

2.  Se referă la schema de compatibilitate a implanturilor
cu bonturile Atlantis.




