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A busca pela terapia de implante está crescendo constantemente, assim como as necessidades dos dentistas 
para uma solução prática e eficiente que permita taxas de aceitação de tratamento mais altas, juntamente com 
procedimentos amigáveis e que economizem tempo.

Os procedimentos convencionais apresentam desafios que podem ser resolvidos através da cirurgia guiada, como 
o posicionamento preciso do implante. Vista como uma técnica complexa por muitos médicos, eles continuam 
trabalhando com protocolos menos eficientes. O resultado é menos tranquilidade, menos envolvimento do paciente 
e menos tratamentos sendo realizados.

O Neodent® EasyGuide foi projetado para oferecer técnicas simples totalmente guiadas, permitindo resultados 
cirúrgicos previsíveis, protocolos de tratamento eficientes e aceitação do tratamento do paciente.

easyguide
Neodent

SIMPLIFIQUE SUA PRÁTICA COM UMA TÉCNICA DE 
CIRURGIA GUIADA COM UMA MÃO E AUMENTE A 
ACEITAÇÃO DO PACIENTE NA TERAPIA DE IMPLANTE

PREVISIBILIDADE DOS 
RESULTADOS CIRÚRGICOS

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO 
EFICIENTES

ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO 
DO PACIENTE

Confiança para o posiciona-

mento preciso do implante

Técnica intuitiva e simples

Comunicação que cria 

confiança e envolvimento 

do paciente

TÉCNICA DE CIRURGIA 
GUIADA DIRETA

Conveniência cirúrgica com 

procedimentos de uma mão

Neodent® traz tudo para sua mão:



O Neodent® EasyGuide me traz a precisão da cirurgia guiada sem 

aumentar a complexidade, mantendo minha prática eficiente. Com 

essa técnica simples, consigo me comunicar visualmente com 

meus pacientes, garantindo que eles entendam completamente 

o tratamento e seus resultados.

DR. GENINHO THOMÉ

Novos sorrisos todos os dias

A Neodent® é uma marca Global líder, parte do Straumann Group, fundada por um dentista 
para dentistas com o objetivo de mudar vidas de mais pacientes. As soluções da Neodent 
permitem o acesso a conceitos de tratamento progressivo, como o imediatismo, permitindo 
o acesso à terapia de implante e a acessibilidade para criar novos sorrisos todos os dias.

Acessibilidade a soluções 
comprovadas e acessíveis

ACESSO À TERAPIA E 
ACESSIBILIDADE 

Disponível em mais de 80 países, 
com mais de 2 milhões de 
implantes vendidos anualmente

MARCA GLOBAL

Um legado de mais de 25 anos 
focado na facilidade de uso

FUNDADA POR UM DENTISTA 
PARA DENTISTAS

Soluções modernas e 

confiáveis

CONCEITOS DE 
TRATAMENTO PROGRESSIVO



TÉCNICA DE CIRURGIA 
GUIADA DIRETA

Embora seja projetada para ser mais precisa e segura, a cirurgia guiada pode ser complexa, 

principalmente devido aos vários instrumentos e acessórios. Neste cenário, é quase obrigatório 

realizar a cirurgia com assistência.

O Neodent® EasyGuide oferece uma técnica de cirurgia guiada direta com procedimentos 

com uma só mão, apresentando brocas especiais com um design exclusivo, combinadas 

com a versatilidade do implante Helix GM®, proporcionando tranquilidade na colocação de 

implantes..

O design especial das brocas Neodent ® EasyGuide permite 

que elas sejam usadas sem punhos de perfuração, diretamente 

na anilha do guia cirúrgico. Isso aumenta a simplicidade da 

técnica, reduzindo o número de instrumentos necessários, 

permitindo também que os cirurgiões realizem o 

procedimento sem assistência.

A geometria exclusiva das brocas cônicas Neodent® EasyGuide é indicada para todos os tipos de ossos 

e descarta a necessidade de brocas e roscas adicionais, simplificando a sequência de perfuração.

PROCEDIMENTOS COM UMA MÃO SEM PUNHOS DE PERFURAÇÃO

DESIGN DE UMA BROCA

Stop de titânio integrado para controle da 
profundidade física, com cor correspon-
dente à anilha no guia cirúrgico

Código de cor 
de acordo com o 
diâmetro do implante

Porção ativa que corres-
ponde aos comprimentos 
do implante

Comprimento 
marcado a laser
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UM SISTEMA DE IMPLANTE VERSÁTIL

Design de um implante

O Neodent® EasyGuide faz parte do sistema de implante Grand Morse®, que é a 

realização de mais de 25 anos de experiências em odontologia de implante. Ele 

combina uma base forte e estável para oferecer estética imediata com versatilidade 

e facilidade de uso.

O Helix Grand Morse® permite opções de tratamento personalizadas de acordo com a 

situação clínica específica, levando em consideração os princípios biológicos, respeitando 

os fundamentos da odontologia do implante.

Um design de implante inovador que combina um design de corpo cônico totalmente 

duplo e um contorno externo híbrido que maximiza as opções e a eficiência em todos os 

tipos de ossos.

Uma conexão

A conexão Neodent® Grand Morse® oferece uma combinação exclusiva baseada em conceitos 

comprovados: platform switch associado a um cone Morse profundo de 16 graus, incluindo 

uma indexação interna para uma conexão forte e estável, projetada para alcançar resultados 

duradouros.

Todos os implantes Neodent® Grand Morse® 

apresentam a conexão exclusiva Grand 

Morse®, independentemente do diâmetro do 

implante, contribuindo para uma solução mais 

simples e prática, eliminando a necessidade 

de chaves diferentes para cada plataforma.

Saiba mais sobre o portfólio completo de cirurgia e próteses Grand Morse®.

Digitalize o código QR ou acesse o link abaixo:

www.neodent.com/grandmorse

GRAND MORSE®



PREVISIBILIDADE DOS 
RESULTADOS CIRÚRGICOS

A posição e angulação do implante afetam a estética e a função, tendo um efeito considerável na 

satisfação do paciente. A cirurgia apresenta alguns desafios, como o risco de remover muito tecido 

mole, comprometer a aparência natural do perfil de emergência ou danificar elementos anatômicos.

Os instrumentos Neodent® EasyGuide transferem a precisão do planejamento para a cirurgia, 

preservando os tecidos e as estruturas, projetados para obter melhores resultados de restauração 

final, com reabilitações mais estéticas e funcionais e maior satisfação do paciente.

As brocas Neodent® EasyGuide são projetadas com stops, 

para um controle de profundidade mais preciso na osteotomia, 

de acordo com o plano realizado no software, proporcionando 

um nível extra de confiança para a cirurgia, preservando as 

estruturas anatômicas. O contato intimista entre a broca e a 

anilha garante a precisão na angulação do leito do implante.

As conexões garantem que o implante atinja a 

posição planejada com precisão, enquanto é 

inserido através do guia cirúrgico.

PREPARAÇÃO DO LEITO TOTALMENTE GUIADA

INSERÇÃO DE IMPLANTE GUIADO



Neodent® EasyGuideMarca da concorrência

Comparação entre a remoção de tecido mole realizada pelos 

instrumentos de outra marca e pelo Neodent® EasyGuide, 

mostrando a diferença na preservação do tecido.

Os instrumentos Neodent® EasyGuide foram projetados 

para serem mais conservadores na remoção de tecidos 

moles, ajudando na criação de um perfil de emergência 

mais natural.

O Neodent® EasyGuide garante acesso confiável a uma cirurgia sem 

cortes e suturas. Isso traz diversos benefícios em potencial, tanto para 

o cirurgião quanto para o paciente, tais como redução de complicações, 

ou seja, inchaço e dor, redução do sangramento intraoperatório, 

redução do tempo cirúrgico e necessidade de sutura, preservação de 

tecidos moles e duros e manutenção do suprimento sanguíneo.

PRESERVAÇÃO MÁXIMA DO TECIDO MOLE

ACESSO A UMA CIRURGIA COM PREVISIBILIDADE, 
SEM CORTES E SUTURAS

Caso clínico realizado por dr. Geninho Thomé, gentilmente 
compartilhado e documentado por ILAPEO-Brasil.



PROTOCOLOS DE 
TRATAMENTO EFICIENTES

Procedimentos convencionais podem ser ineficientes, antes e durante cirurgias. Intervenções 

não planejadas geralmente demoram mais, interferindo na programação clínica e na qualidade de 

vida dos pacientes. Além disso, instrumentos difíceis de identificar aumentam a chance de erros, 

reduzindo a praticidade de uso e a velocidade da cirurgia. 

Aliado ao imediatismo, o Neodent® EasyGuide oferece protocolos e fluxos de trabalho mais eficientes, 

mesmo antes do procedimento, desde a aquisição de dados até a sequência de perfuração refletida 

na bandeja cirúrgica

Captura de dados: Tomografia computadorizada 

3D (CB) (DICOM) escaneamento intraoral ou de 

laboratório (imagens STL)

Planejamento virtual: implante posicionado respeitando a 

anatomia e o resultado protético do paciente. O Neodent® 

EasyGuide é compatível com os principais softwares.

Procedimento cirúrgico: O Neodent® EasyGuide apresenta 

dois kits cirúrgicos, selecionados de acordo com o diâmetro 

do implante.

Produção do guia cirúrgico: o guia cirúrgico deve conter 

anilhas que orientam os instrumentos e os implantes.

FLUXO DE TRABALHO DINÂMICO, DESDE A AQUISIÇÃO DE DADOS ATÉ A CIRURGIA

Procedimento cirúrgico

Planejamento virtual
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Captura de dados

Produção do guia cirúrgico
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O planejamento do posicionamento do implante permite que o cirurgião selecione 

a área mais adequada, em termos de disponibilidade e qualidade óssea, às vezes 

evitando a necessidade de procedimentos de enxerto ósseo. O Neodent® EasyGuide 

proporciona mais confiança para alcançar altos níveis de estabilidade primária, 

permitindo a colocação imediata e sorrisos imediatos e previsíveis. 

PROTOCOLO INTUITIVO E CODIFICADO POR CORES

CONFIABILIDADE PARA FAZER A INSTALAÇÃO IMEDIATA

Procedimento cirúrgico

Início único independen-
temente do tipo de osso

Sequência de perfuração 
codificada por cores para 
cada diâmetro do implante

Identificação direta 
do comprimento do 
implante

O Neodent® EasyGuide apresenta 2 kits compactos, usados de acordo com os diâmetros do implante. Cada kit é composto 

pelas brocas necessárias para instalação em todos os tipos de ossos. O protocolo de perfuração é refletido no layout, com 

a indicação da última broca a ser usada em ossos macios ou duros para cada diâmetro do implante, marcado com as cores 

correspondentes.

321

EasyGuide Kit Regular/Largo • Ø 4.0, Ø 4.3, Ø 5.0EasyGuide Kit Estreito/Regular • Ø 3.5, Ø 3.75



ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO 
DO PACIENTE

Um número considerável de pacientes que precisam de terapia com implante nem sequer considera 

essa opção por muitas razões. Quem faz, prefere se envolver e tomar as decisões por isso. Para 

melhores decisões, é fundamental ter informações ou o resultado real pode acabar frustrado.

A técnica de cirurgia guiada, incluindo Neodent® EasyGuide, oferece uma ferramenta de comunicação 

clara para lidar com os pacientes, ajudando-os a ver os resultados finais com antecedência. Esse 

tratamento das expectativas reflete em pacientes mais satisfeitos e engajados.

A compreensão é importante para um momento de tomada de decisão verdadeiramente responsável e madura. Fornecer 

aos pacientes todas as informações disponíveis os torna mais confortáveis com as opções apresentadas e habilitadas 

pelo Neodent® EasyGuide, como cirurgia sem cortes e suturas, protocolos imediatos, procedimentos de enxertia óssea. 

Isso gera compromissos, refletindo em taxas de satisfação mais altas e mais indicações

DOMINANDO O TRATAMENTO



CASO CLÍNICO DR. GENINHO THOMÉ

BRASIL

Mestrado e Doutorado em 
Implantodontia e Presidente do 

Conselho Científico da Neodent

Presidente da Diretoria da Neodent
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1 SITUAÇÃO INICIAL

PLANEJAMENTO CIRÚRGICO E PROTÉTICO

CIRURGIA GUIADA COM PROCEDIMENTO DE UMA MÃO

ASPECTOS PÓS-CIRÚRGICOS

Aspecto clínico da região do dente 
nº 26 em vista oclusal.

Planejamento orientado esteticamente da 
posição do implante e seleção de munhões.

Aspecto clínico cirúrgico após o uso 
de punch de mucosa, mostrando a 

preservação do tecido mole.

Radiografias periapicais 
pós-instalação imediata 

do implante.

Radiografias periapicais 
3 meses após a 

instalação do implante.

Design do guia cirúrgico.

Aspecto clínico do uso da broca 
cônica regular 4.0.

Aspecto clínico após a 
instalação do implante em 

vista oclusal.

Restauração final na vista 
oclusal 3 meses após a 
instalação do implante

Radiografia panorâmica.



JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NEW SMILES EVERY DAY

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

毎日、とびっきりの笑顔を

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

новые улыбки каждый день

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES
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www.neodent.com


