
UMA SOLUÇÃO
PARA AS SUAS 

NECESSIDADES



Desenvolvido para melhorar seus 
resultados, visando a satisfação de seus 
pacientes.

Simplificação do seu 
fluxo de trabalho

Menor número de 
consultas.

Facilidade para tratar 
mais pacientes

Tratamentos com melhor 
custo, benefício e 
qualidade

Procedimentos e 
protocolo de perfuração 
otimizados

Rápida solução 
restauradoraEficácia

Simplicidade

Viabilidade

VOCÊ SEUS PACIENTES

ASSIM COMO VOCÊ, 
NÓS TRABALHAMOS 
COM UM PROPÓSITO 
E COM ESTE OBJETIVO, DESENVOLVEMOS A 

LINHA DE IMPLANTES ALVIM. UMA SOLUÇÃO 

QUE COMBINA SIMPLICIDADE, EFICÁCIA E 

VIABILIDADE VISANDO ATINGIR OS MELHORES 

RESULTADOS.



Um desenho para as suas 
necessidades.

O desenho cônico do implante Alvim com roscas compactantes 

ajudam a obter maior estabilidade primária.

Combinado com um já conhecido protocolo de perfuração/

osteotomia reduzida, os implantes Alvim estão disponíveis em 

3 diferentes diâmetros e 5 comprimentos, oferecendo soluções 

a distintas situações clínicas, Agora com o “macho de rosca”, é 

possível a utilização desses implantes em áreas de diferentes 

densidades ósseas. Isto faz do Alvim um implante versátil para 

diferentes técnicas cirúrgicas, tais como carga imediata ou 

convencional.

Diâmetro interno
2.5 mm

Simplicidade protética para 
um resultado mais estético.
• O conceito platform switching da Neodent comprovou estabilidade óssea em diversos 

estudos científicos,(3-6,11), preservando o tecidual peri-implantar.(6)

•  Uma única interface pilar/implante que oferece extrema flexibilidade na seleção de 

intermediários retos, angulados, parafusados ou cimentados, independentemente do 

diâmetro do implante. 

• Buscando melhores resultados, uma ampla gama de Bases de Titânio está disponível 

para casos unitarios.

• Única plataforma protética resultando em mais simplicidade.

Estabilidade mecânica pilar-implante da 
interface Cone Morse

• A grande área de contato da interface CM oferece maior resistência que outras conexões 

internas.(7) 

• A interface cônica proporciona melhor resultado em relação à estabilidade do pilar.(7-8-9)

•  A interface CM é desenhada para prevenir a colonização bacteriana no implante.(10)

Index Protético 
O CM EXACT É UM INDEXADOR HEXAGONAL QUE:

•  Facilita o manuseio.

•  Facilita o posicionamento exato dos componentes.

•  Garante precisão antirrotacional

Attachment Equator 
para sobredentaduras

Base de Titânio CM 
Exact para unitários

Minipilar cônico para 
múltiplos 

• O indexador Exact CM facilita o reposicionamento do intermediário no implante, garantindo a posição da coroa da forma 

com que o dentista desejar.(1-5)

• Implantes CM instalados em posição subcrestal apresentaram menor perda óssea quando comparados a implantes ao 

nivel ósseo.(2, 4, 5)

• Além disso, o posicionamento subcrestal dos implantes reduz os campos de tensão.(6)

Elevada manutenção da crista óssea criando
um perfil de emergência natural e estético.(1)

Indicações



Acqua 
Superfície hidrofílica.

ACQUA:  
superfície inovadora
com ativação físico-química.

Os implantes Alvim Acqua, com a sua microtopografia com 

características hidrofílicas resultam em maior confiança nos 

seus resultados clínicos. Implantes de superfície hidrofílica são 

caracterizados por uma camada electro-positiva de óxido de 

titânio melhorarando o contato entre o implante e fatores de 

crescimento, tal como demonstrado em estudos in vitro.(12,13)

A linha de implantes Alvim apresenta um novo Kit com passo-a-passo simplificado, com sequência de 

brocas codificada por cores e um número preciso de instrumental, permitindo flexibilidade cirúrgica por 

oferecer 3 diâmetros de implantes e 5 comprimentos.

Como as roscas compactantes do implante Alvim são originalmente indicadas para áreas de menor densidade 

óssea, um macho de rosca foi projetado para aumentar a amplitude de recomendações oferecendo uma solução 

para todas as suas necessidades.

Equilíbrio entre custo, qualidade e 
benefício.

Macho de 
Rosca

Kit Cirurgico simples 
e compacto

Ø 3.5 mm
103.170 103.171 103.172 103.216 111.036

BROCA 
INICIAL

ALVIM
2.0

ALVIM
3.5

BROCA 
PILOTO 
2.8/3.5

MACHO 
DE ROSCA 
ALVIM 3.5

 √  √  √  √  √ 

Sequência 
de broca 

simplificada
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