
ESTETICAMENTE 
SIMPLES



IMPLANTES QUE 
RESULTAM EM NOVOS 
SORRISOS TODOS OS DIAS
A linha de implantes Cone Morse da Neodent une conceitos avançados de engenharia, 

experiência, e sucesso clínico, criando soluções inovadoras e completas para você e seu 

paciente. Isso significa que cada tratamento realizado com implantes CM resulta não só em 

um trabalho de excelência, mas, principalmente, em novos sorrisos todos os dias.



• Amplo estudo clínico retrospectivo: 2.244 implantes instalados em mais 
de 400 pacientes.(1)

• Alta taxa de sobrevivência em longo prazo - 99,7% depois de até 5 anos. (1)

• Não foi observada perda precoce de implantes dentários nesse estudo.(1)

• Alta previsibilidade na restauração de arcadas completas (4 a 6 ou mais 
na maxila e 4 ou 5 na mandíbula) mesmo com implantes inclinados.(1)

• Alta eficiência na preservação da crista óssea quando instalado 
infra ósseo(2-6)

• Implantes CM instalados subcrestais apresentaram menor perda 
óssea quando comparados a implantes ao nivel ósseo(3,5,6)

• O posicionamento subcrestal dos implantes reduz os campos de 
tensão.(7)

Mais confiança  
para você e seus 
pacientes.

Elevada manutenção 
da crista óssea criando 
um perfil de emergência 
natural e estético.(2)

2.244
implantes

444 
pacientes 

99,7% taxa de 
sobrevivência 
acumulada

99,7%



Linha de implantes CM

• O conceito platform switching da Neodent comprovou estabilidade óssea(2-6), preservando o tecidual peri-implantar.(5)

• Adaptação protética única 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 para trazer mais simplicidade.

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

internas.(8) 

•  A interface cônica proporciona  melhor resultado  em  relação à estabilidade do pilar.(8-10)

•  A interface CM é desenhada para prevenir a colonização  bacteriana no implante.(11)

Simplicidade protética para um 
resultado mais estético.

Excepcional estabilidade 
mecânica pilar-implante 
da interface Cone Morse. 

Diâmetro interno 
2,5 mm



DRIVE CM
Alta estabilidade primária
Especialmente indicado para obter melhor estabilidade primária, o  implante Drive 

CM possui forma cônica, e seu desenho de roscas fazem dele particularmente 

indicado para ossos tipo III e IV, instalação imediata pós-extração, e carga imediata.

TITAMAX CM
Flexibilidade para seus casos

ALVIM CM

Micro espiras na 
porção cervical do 

implante

Roscas trapezoidais 
compactantes

Núcleo central 
cônico Corpo cônico

Rosca final ativaÁpice arredondado 
protegendo estruturas 

anatômicas

Câmaras de 
corte reversas 
distribuídas ao 
longo de todo o 
corpo do implante

Câmaras apicais 
que otimizam 

a estabilidade 
secundária

Roscas duplas 
com passo de 

1,1 mm

Câmara com alto 
poder de corte Ápice adaptado para 

subinstrumentação

Roscas duplas trapezoidais 
com passo de 0,7mm  
(em média)

Rosca dupla com 
passo de 0,6mm

Corpo cilíndrico

TITAMAX Cortical
Os implantes Titamax CM possuem corpo cilíndrico 

autorrosqueável, e graças ao alto poder de corte 

apical, são indicados principalmente para ossos do 

tipo I e II.

TITAMAX EX
O desenho cilíndrico-cônico e a alta capacidade de 

expansão óssea do implante Titamax CM EX fazem 

dele uma solução indicada para ossos tipo III e IV, 

desenhado para subinstrumentação, atingindo 

altos níveis de estabilidade primária.

AMPLA GAMA 
DE SOLUÇÕES 
PROTÉTICAS
Mais versatilidade pelo index protético:

O indexador Exact CM facilita 

o  reposicionamento do pilar 

no implante, garantindo a 

correta posição da coroa.

UNITÁRIA | PARAFUSADA

PILAR CM BASE DE TITÂNIO CM

MÚLTIPLA | PARAFUSADA

MINI PILAR CÔNICO CM MINI PILAR CÔNICO ANGULADO 
CM EXACT 17º/30º

UNITÁRIA E MÚLTIPLA | CIMENTADA

MUNHÃO ANATÔMICO CM MUNHÃO UNIVERSAL CM EXACT

Os implantes Alvim CM  possuem corpo cônico que otimizam a obtenção de 

estabilidade primária, tornando-os indicados para ossos do tipo III e IV e alvéolos 

pós-extração.

Uma solução para todas as suas 
necessidades

NOVO

O uso do macho de rosca Alvim 
amplifica sua indicação para 
ossos tipo I e II.



Superfície hidrofóbica 
(convencional).

Surperfície 
hidrofílica Acqua

Interação da superfície Acqua 
(eletropositiva) com fatores de 
crescimento presentes no sangue 
(eletronegativos).

Imagem gerada em laboratório

Comparativo 
de superfície

Acqua:  
Revolução em conceito de superfície.

Com mais de 300 mil implantes vendidos, a superfície hidrofílica Acqua apresenta uma tecnologia físico-

química desenvolvida para promover melhor resultado em casos de baixa densidade óssea, facilitando 

seu trabalho e oferecendo maior praticidade clínica.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Maior contato osso-implante e aceleração da regeneração óssea.(12)

• Promoção de regeneração óssea associada à biomateriais.(13)

• Uma superfície inovadora desenhada para sucesso na osseointegração.(13,14)

> 52,8% BIC(12)
Maior contato osso-implante 

(BIC) comparando superfície 

hidrofóbica com hidrofílica 

Acqua após 28 dias em estudos 

pré-clínicos.

Superfície hidrofóbica em 28 dias.

–
Mais de

400.000
implantes

vendidos
–
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