
HELIX GRAND MORSE
VERSATILIDADE INCOMPARÁVEL.



NOVO IMPLANTE HELIX

VERSATILIDADE INCOMPARÁVEL

Flexibilidade de tratamento para os seus pacientes possibilitando melhores resultados  para substituição dentária em todas as indicações clínicas, 

de unitários a prótese total. O novo Helix GM permite opções de tratamento sob medida, de acordo com a necessidade, levando em consideração os 

princípios biológicos e respeitando os fundamentos da implantodontia.

• Permite sub-instrumentação

Implante com corpo duplamente cônico 

• Região cervical: cilíndrico  

• Região apical: cônico  

• Para estabilidade com flexibilidade no posicionamento vertical

Contorno híbrido 

• Ponta suave e arredondada 

• Câmaras helicoidais  

» Possibilita carga imediata 

Ápice ativo

• Região cervical: compactação 

• Ápice: autocortante  

» Alcança alta estabilidade primária em todas as densidades ósseas 

Desenho de roscas progressivas dinâmicas

REDUÇÃO DE ATÉ 50% DO SEU ESTOQUE CLÍNICO

Um implante - Todas as densidades.

Um implante – ampla gama de diâmetros e alturas.

Osso tipo I Osso tipo II Osso tipo III Osso tipo IV

NOVO NOVO
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CHAVE NEO

KIT CIRÚRGICO

NOVA CHAVE PARA CAPTURA DE IMPLANTE

Interface protética única e comodidade em todos os diâmetros de implantes.

A nova chave Neo oferece confiabilidade e durabilidade, compatível com todos 

os parafusos da linha Grand Morse.

Kit Cirúrgico único, intuitivo e funcional para instalação de todos os desenhos de 

implantes da linha Grand Morse.

A chave Grand Morse permite um transporte e instalação fácil e confiável.

NOVO IMPLANTE HELIX
Manutenção de um perfil de emergência natural devido à interface cônica resistente.
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Manuseio eficiente devidoa uma única interface cônica 

Precisão no ajustee posicionamento: novo

índex protético Exact GM.

1

Platform Switching

Preservação da crista óssea e perfil de emergência estável 

com a aplicação do conceito Platform Switching. (3-7)

2

Nova Interface cônica 

Melhor distribuição de carga com 23% a mais de área de 

contato entre o pilar e o implante.

3

Redução de campos de tensão 

Maior estabilidade mecânica e distribuição homogênea 

de carga, ideal para reduçãode campos de tensão(8), 

microgaps e micromovimentos.

4

UMA ÚNICA PLATAFORMA PROTÉTICA



NOVO MINI PILAR CÔNICO 

ANGULADO 
Desenvolvido para aperfeiçoar o 
tratamento de arco total fixo, ao 
otimizar o perfil de emergência do 
intermediário, reduzindo a necessidade de 
procedimentos invasivos.

AUTORREMOÇÃO

A Neodent desenvolveu 
uma tecnologia única 
que permite a remoção 
simples e confiável de 
intermediários.

PORTFÓLIO COMPLETO PARA UM RESULTADO ESTÉTICO OTIMIZADO.

NOVO IMPLANTE HELIX

Para um implante versátil como o Helix GM, foram desenvolvidas soluções protéticas que unem estética e funcionalidade.

DÚVIDAS SOBRE AS SOLUÇÕES PROTÉTICAS? A NEODENT IRÁ NA SUA CLÍNICA PARA FAZER UM TREINAMENTO EXCLUSIVO. CONSULTE SEU ASSESSOR.
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CILINDRO COM “CLICK” 

Novo sistema de prótese cimentada com 
a função “click” para componentes  de 
moldagem e provisório.
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