


Vulkan Implants®

Internal Hex.

1. Connexió Eficaç: 
Vulkan Internal Hex amb disseny morfològic Vbody disposa de 

de càrregues oclusals i una elevada resistència a càrregues torsionals; 
ofereix absència de micromoviments i un òptim segellat gràcies a 
la tolerància en la seva fabricació (5µm). A més es presenten tots els 
diàmetres de l’implant en una única plataforma protètica.

2. Versatilitat:
La zona coronal polida ofereix una gran versatilitat en la col·locació de 
l’implant a més d’una correcta cicatrització del teixit mucogingival 

disminuint el risc de periimplantitis.

3. Gran Estabilitat Primària:
Les micro ranures en la zona cortical doten a l’implant de gran 
estabilitat en la zona cortical a més de reduir l’estress de les càrregues 
oclusals i el risc de reabsorció de l’os. La seva macro estructura 
cònica condensa l’os gradualment incrementant-ne l’estabilitat 
primària.

4. Millor roscat:
Els canals de tall estan dissenyats per millorar la capacitat de roscat  
de l’implant, de manera òptima el teixit desprès i aporten 
la funció antirroscant a l’osteointegrar. La forma trapezoïdal de les 
espires incrementa el BIC, facilita la función autorroscant i aporta 
estabilitat primària.

5. Més maniobrabilitat i seguretat:
La zona apical atraumàtica facilita l’autorroscat, simula l’arrel natural 
i minimitza el risc de lessió en estructures anatòmiques. 
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connexió hexagonal interna que presenta una eficaç distribució

periimplantari, dificultant la adherència de placa bacteriana i



Una única plataforma protètica a per tots els diàmetres de l’implant:

Soluciones protètiques disponibles:

Plataforma Diàmetre 6 mm 10 mm

Longitud

13 mm8 mm 11,50 mm 15 mm 18 mm

Ø3.75
Ø3.75

Ø5.00

Ø3.30

Ø4.20

Ø3.75mm Ø3.75mmØ3.75mm

Ø3.75mm

Ø3.3mm

Ø3.75mm

Ø4.2mm

Ø3.75mm

Ø3.75mm Ø5.0mm

Ø3.75mm

Ø3.75mm

Components
Bàsics

Sistema Transepitelial 
Multi-Use®

Vukan® 
Tissue Care

Sobredentadures 
VulkanLoc®

Components  
CAD-CAM
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Vulkan Implants®

External Hex.
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1. Màxima comoditat: 
La connexió externa hexagonal ofereix una àmplia compatibilitat, 
màxima simplicitat i comoditat protètica. Vulkan External Hex 
presenta els diàmetres disponibles de l’implant en sols 2 
plataformes protètiques.

2. Versatilitat:
La zona coronal polida ofereix una gran versatilitat en la col·locació de  
l’implant a més d’una correcta cicatrització del teixit mucogingival 

disminuint el risc de periimplantitis.

3. Gran Estabilitat Primària:
Las micro ranures a la zona cortical doten a l’implant de gran 
estabilitat en la zona cortical a més de reduir  l’estress de les càrregues 
oclusals i el risc de reabsorció de l’os. La seva macro estructura 
cònica condensa l’os gradualment incrementant l’estabilitat
primària.

4. Millor roscat:
Els canales de t a l l  estàn dissenyats per millorar la capacitat de 
roscat de l’implant, de forma òptima el teixit desprès i aporten 
la funció antirroscant al osteointegrar. La forma trapezoïdal de les 
espires incrementa el BIC, facilita la funció autorroscant i aporta 
estabilitat primària.

5. Més maniobrabilitat i seguretat:
La zona apical atraumàtica facilita l’autorroscat, simula l’arrel natural 
i minimitza el risc de lessió en estructures anatòmiques. 
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Solucions protètiques disponibles:

Components
Bàsics

Sistema Transepitelial 
Multi-Use®

Sobredentadures 
VulkanLoc®

Components  
CAD-CAM

Plataforma estreta:

3 diàmetres, 1 sola plataforma protètica:

NP

RP

NP 
3.5

RP 
4.1

Plataforma: 3.5
Hexàgon: 2,40
Mètrica: M-1.6

Plataforma: 4.1
Hexàgono: 2,70
Mètrica: M-2

Ø3.50mm

Ø3.3mm
Ø3.50mm

2,40

Ø4.10mm

Ø3.75mm Ø4.10mm

2,70 Ø4.10mm

Ø4.2mm Ø4.10mm

2,70 Ø4.10mm

Ø5.0mm Ø4.10mm

2,70

Plataforma Diàmetre

NP Ø3.5

RP Ø4.1

Ø3.75

Ø5.00

Ø3.30

Ø4.20

6 mm 10 mm 13 mm8 mm 11,50 mm 15 mm 18 mm

Longitud
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Vulkan Implants®

Conical Connection
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1. Òptim segellat: 

connexió protètica única per els quatre diàmetres principals. 

2. Increment del teixit òssi: 
El disseny Xbody es caracteritza per la forma de con invertit en 
la zona coronal de l’implant, i que, junt amb el platform switching, 
maximitza el volum d’os i teixit tou, proporcionant una 
estètica d’aspecte natural per un òptim resultat protètic. 

3. Millor flux de fluids: 
Les micro ranures en fons de rosca a favoreixen la circulació de 

4. Espires més autoroscants: 
El disseny morfològic de l’implant ofereix unes espires més 
pronunciades que junto amb el nucli cònic atorgan més 
sensació de control a la inserció i una major estabilitat 
primària amb menys fresat. 

5. Minimitza el risc de lessió en estructures anatòmiques:
L’extrem rom de la zona apical millora la maniobrabilitat a la 
inserción i redueix el risc de lessions.  
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El perfil cònic de 12º garateix un òptim segellat reduint al
màxim les micro filtracions. A més el sistema Vulkan Conical
Connection simplifica els procediments protètics amb una

fluids per una òptima i ràpida osteointegració.



Plataforma Diàmetre

MiP Ø3.0

NP Ø3.5 Ø3.75

Ø5.00

Ø3.30

Ø3.00

Ø4.20

Solucions protètiques disponibles:

Components
Bàsicos

Sistema Transepitelial 
Multi-Use®

Vukan® 
Tissue Care

Sobredentadures 
VulkanLoc®

Components  
CAD-CAM

Mini Platform, per zones amb espais limitats:

MiP

NP

MiP
3.0

Plataforma: Ø3.0 
Connexió Protètica: Ø2.47
Mètrica: M-1.4

Plataforma: Ø3.5    Connexión Protètica: Ø3.00    Mètrica: M-1.4

Ø3.0 Ø3.00

Ø2.47Connexió protètica

Plataforma protètica

4 diàmetres, 1 única connexió protètica:
NP 
3.5

Ø3.50

Ø3.00

Connexió protètica

Plataforma protètica
Ø3.75

Ø3.00

Connexió protètica

Plataforma protètica
Ø3.50Ø3.30

Ø3.00

Connexió protètica

Plataforma protètica
Ø3.50

Ø4.20
Ø3.80

Ø3.00
Connexión protètica

Plataforma protètica

Ø5.0

Ø3.00mm Ø3.00mm

Ø2.47mm

Ø3.00mm Ø3.00mm

10 mm 13 mm8 mm 11,50 mm 15 mm 18 mm

Longitud
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TITANI CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Allargament
de ruptura
% min.

Resistència
a la tracció
N/mm2

Estat

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Lorem Ipsum

Grau 4 Vulkan® Conformat en fret

Descripció
0,2% Límit
d’elasticitat
N/mm2 min.

Per més informació contacti amb el nostre departament comercial
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