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CONFIE EM VOCÊ
NEODENT® CONTROL SYSTEM



CONFIANÇA PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

A Neodent® desenvolveu Control System para proporcionar maior acessibilidade 
aos tratamentos com implantes: reduzindo o estresse de profissioais e pacientes 
durante os procedimentos operatórios, possibilitando a proteção das estruturas 
anatômicas e superando a limitação na visualização através do controle da 
profundidade da perfuração.

Proteja as estruturas anatômicas 

Prático sistema 
de retenção no kit 

Supere a limitação na visualização

A colocação de implantes requer exatidão, e Neodent® 

Control System foi desenvolvido para reduzir os riscos da 

perfuração além do limite e para proteger as estruturas 

anatômicas, como por exemplo os nervos, seio maxilar 

ou raízes de dentes vizinhos, garantindo a profundidade 

final da osteotomia.

O Kit de Stops para Brocas Neodent®

Control inclui um sistema de retenção inovador.

Neodent® Control System auxilia na construção de 

confiança durante situações de visualização reduzida 

por dentes adjacentes, abertura de boca limitada, 

sangramentos e saliva, que dificultam o controle visual 

através das linhas nas brocas em rotação, atingindo a 

profundidade planejada.



O procedimento cirúrgico para a instalação de implantes pode ser percebido como 

complexo, especialmente quando realizado na região posterior com limitação da 

visualização, ou próximo às estruturas anatômicas, como os canais de nervos. 

Neodent® Control System traz confiança e eficiência à cirurgia de implantes.

click

Solução intuitiva

Neodent® Control System é uma solução codificada por cores 

que facilita a identificação da sequência de brocas, o diâmetro e o 

comprimento dos implantes e a combinação de stops e brocas.

Solução de uso múltiplo

Os Stops para Broca Neodent® Control são fabricados em 

titânio, para limpeza profissional e esterilização em autoclave, 

permitindo múltiplos usos.

Mecanismo prático 

para rápida colocação e 

remoção do stop durante 

o procedimento cirúrgico.

Sistema seguro de travamento do stop

O Stop para Broca Neodent® Control apresenta um sistema de 

travamento moderno, possibilitando um encaixe fácil e seguro 

na broca e oferecendo tranquilidade para a cirurgia.

SOLUÇÃO CIRÚRGICA EFICIENTE

Com a demanda por tratamentos com implantes aumentando, Neodent® Control System 
torna o procedimento cirúrgico mais eficiente, graças a um sistema intuitivo, seguro e 
prático de stops para brocas que podem ser utilizados diversas vezes.



Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0

Visão geral do código de cores Neodent®

Portfólio de Implantes Helix GM® compatíveis
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Diâmetro marcado a laser

8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm

Cores de acordo com o comprimento do implante

VÁ ALÉM
Mantenha-se atualizado com as últimas novidades sobre nossos produtos, treinamentos e materiais 

científicos.

ESHOP NEODENT®

LINHA NEODENT® GRAND MORSE®

MANUAL CIRÚRGICO NEODENT® CONTROL SYSTEM

CATÁLOGO NEODENT®

https://shop.straumann.com/neodent/br/pt_br

https://www.straumann.com/neodent/br/pt/profissionais/produtos-e-solucoes/
linha-de-implantes/linha-de-implante-gm.html

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/pt-br/documents/
manual/10222_neodent_controlsystem_manual_pt_br_lr.pdf

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/pt-br/documents/
catalog/product-catalog/102_neodent_institutional_catalogue_pt_br_lr.pdf

Clique. Descubra. Sorria.

Saiba mais sobre a Linha Grand Morse®. 

Informações detalhadas sobre o protocolo cirúrgico.

Todas as soluções Neodent® em um único lugar.
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https://www.straumann.com/neodent/br/pt/profissionais/produtos-e-solucoes/linha-de-implantes/linha-de-implante-gm.html
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/pt-br/documents/manual/10222_neodent_controlsystem_manual_pt_br_lr.pdf
https://www.straumann.com/content/dam/media-center/neodent/pt-br/documents/catalog/product-catalog/102_neodent_institutional_catalogue_pt_br_lr.pdf

