
Instant
Num instante,
continua tudo igual.

Produto CorusO nosso compromisso é inovar e oferecer 
as soluções mais avançadas em saúde 
dentária que põem a tecnologia digital ao 
serviço do bem-estar.

Vanguarda à escala humana.
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CARGA INSTANTÂNEA DE IMPLANTES

O Instant é o sistema exclusivo  para la carga instantânea de 
implantes que lhe permite sorrir a partir do primeiro instante. 
Nada modificará a sua imagem, porque no próprio dia em que 
os implantes lhe são colocados, sai da clínica com os seus 
dentes provisórios elaborados digitalmente.
 

É SÓ VANTAGENS

Os seus dentes provisórios Instant são tão estéticos e cómodos 
como os definitivos. O seu sorriso é o mesmo de sempre e 
poderá levar uma vida 100% normal.

MAIS INFORMAÇÕES

Consulte o seu dentista.

COMO FUNCIONA
Passado simples, futuro perfeito

O Instant é um conjunto de dispositivos médicos manufaturados em instalações com licença sanitária sob os mais altos 
padrões de qualidade; eles satisfazem as exigências da regulamentação nacional e europeia relativa aos dispositivos médicos. 
Esses produtos estão protegidos por patentes nacionais e europeias.

EFICIENTE E PREVISÍVEL
O protocolo implica uma 
planificação digital dos 
casos que, depois de 
validados, dão uma elevada 
previsibilidade e rapidez na 
colocação dos provisórios 
imediatos. 

PATENTEADO, DE QUALIDADE 
E ALTO VALOR
O sistema foi patenteado 
com a garantia da Corus e 
todos os elementos que o 
compõem são fabricados 
com estritos controlos de 
qualidade.

BIOLÓGICO 
A bibliografia atesta os 
benefícios do uso de pilares 
transmucosos nas restau-
rações de implantes. Deixar o 
tecido peri-implantar estável 
logo a seguir à cirurgia é 
ainda mais benéfico.

A sua melhor imagem
Sem tampões metálicos à 
vista nem espaços vazios 
nada estéticos. Com os 
seus dentes provisórios 
não tem de se esconder ao 
sorrir, porque o faz como 
sempre.

Mais comodidade
Todo o tratamento é mais 
ágil e rápido do que os 
métodos convencionais de 
carga imediata. E a 
colocação dos dentes 
provisórios é mais cómoda 
e quase sem mal-estar.

Vai esquecer-se de que os tem
São dentes concebidos e 
elaborados à sua medida. 
Encaixam com as suas 
gengivas e dentes na 
perfeição. Por isso, não os 
nota nem os notam.  

Numa única visita
Sai da consulta com 
implantes e dentes ao 
mesmo tempo. Assim, evita 
ter de ir de novo para lhe 
colocarem os provisórios e 
não passa um único dia 
com a boca incompleta.

Mais biológico
Ao ligar um pilar e um 
dente provisório 
imediatamente depois da 
colocação do implante, as 
gengivas integram-nos de 
forma natural, favorecendo 
assim a vida do implante e 
do seu sorriso.

O protocolo Instant permite-nos planificar e fabricar os seus dentes 
provisórios, avaliar como se adapta a eles e garantir uma elaboração 
perfeita dos definitivos. 


