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* Consulte condições na Política de garantia Neodent disponível 
   no endereço www.neodent.com.br/formulários-e-garantias



PORQUE SORRISOS 
SÃO FEITOS PARA 
DURAR PARA SEMPRE
Você trabalha para dar às pessoas novas 

razões para sorrir todo dia. E para que isso seja 

possível, você precisa contar com produtos de 

alta qualidade, que ofereçam mais segurança 

em todas as etapas do processo. Usando os 

originais Neodent, você tem tudo isso e ainda 

oferece garantia vitalícia aos seus pacientes.

A Neodent possui rígidos processos de produção, tratamento de superfície, especificações e 

desenhos técnicos que são confidenciais; portanto, nenhuma companhia pode garantir fidelidade 

ou compatibilidade com implantes ou componentes Originais Neodent. 

Os originais superam os compatíveis, pois apenas com produtos Originais Neodent, o profissional 

pode contar com uma garantia vitalícia*.

Com implantes e componentes 
Originais Neodent, os benefícios 
são garantidos:

• Excelente adaptação, em nível micrométrico(1,2)

• Controle de qualidade com certificações internacionais

• Implantes com garantia para toda a vida*

• Dez anos de garantia em pilares e restaurações metálicas*

• Cinco anos de garantia em restaurações cerâmicas*

*Consulte condições na Política de garantia Neodent disponível 
 no endereço www.neodent.com.br/formulários-e-garantias

Os Originais superam os compatíveis.



Soluções Neodent: tecnologia embasada  
em pesquisas científicas.

Pesquisas comprovam que implantes Neodent apresentam cerca de 99% de sucesso 

em acompanhamentos clínicos longitudinais(3).

Componentes protéticos originais e implantes Neodent apresentam excelentes 

índices de adaptação pilar/implante em nível micrométrico(1,2).

Estudos demonstraram que, apesar de serem denominados elementos intercambiáveis 

e compatíveis(4), os componentes protéticos de diferentes sistemas de implantes 

apresentam composições químicas e características físicas diferentes. Pode-se 

recomendar o uso de implantes e pilares de uma mesma empresa para se prevenir o 

desaperto de parafusos(4).

Desadaptações no sistema pilar/implante devem ser medidas no sentido horizontal 

e vertical(5).

UCLA

ORIGINAIS NEODENT

1. Stop/assentamento do parafuso com 
ângulo adequado à forma.

2. A área de contato entre o componente  
e o implante é maior, fechando o contato.

3. Componente protético sempre menor  
que o implante, para evitar mucosite.

UCLA He

MARCA COMPATÍVEL

1. Stop/assentamento do parafuso com  
pequena área de contato.

2. Área de contato inadequada devido ao maior 
espaço entre o pilar e o implante. Pode 
resultar em maior liberdade rotacional e 
problemas mecânicos.

3. Adaptação pilar/implante inadequada, 
componente protético com desadaptação 
horizontal e possível acúmulo de placa 
bacteriana.
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Implante CM com 
componente Exact 

ORIGINAIS NEODENT

1. Maior espessura de Titânio na cabeça  
do parafuso.

2. Maior volume de Titânio: intermediário 
mais resistente.

3. Região do índex do implante em contato 
com a região Exact do componente,  
sem o risco de impedir o efeito Morse.

4. Parafuso passante com espessura maior.

Implante CM com 
componente Exact 
Neodent

Componente CM 

MARCA COMPATÍVEL

1. Menor espessura de Titânio na cabeça 
do parafuso: maiores probabilidades 
de deformação.

2. Quantidade de Titânio inferior: maior 
risco de fratura.

3. Contato do componente com  
a plataforma do implante que impede  
o efeito Morse.

4. Parafuso passante mais fino: maior 
risco de problemas mecânicos.
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Comparativo da adaptação de componentes 
originais e compatíveis com implantes Neodent.

O sucesso dos tratamentos está associado à combinação dos mesmos padrões tecnológicos na fabricação de implantes e 

componentes, reduzindo os microespaços e o estresse dos materiais causadores de complicações e fraturas.



CONHEÇA NOSSA POLÍTICA DE GARANTIA:: neodent.com.br/formulários-e-garantias

Originais Neodent: 
Garantia para toda a vida*

A proposta do programa Originais Neodent é atestar a qualidade  

e a durabilidade dos produtos Neodent. Para isso, os profissionais 

que utilizam Neodent em seus procedimentos contam com 

garantias para cada tipo de solução. 

Os prazos de garantia do programa Originais Neodent, previstos 

ao lado, são válidos apenas para produtos que sejam adquiridos 

no Brasil, em filiais e revendedores autorizados Neodent.

*Consulte condições na Política de garantia Neodent disponível no 
endereço www.neodent.com.br/formulários-e-garantias. 
A garantia vitalícia não cobre produtos Neodent que sejam utilizados de 
forma combinada com produtos de outros sistemas/compatíveis.

**Estão incluídos nesta garantia os pilares e minipilares elaborados em 
Titânio e que não sofram qualquer tipo de personalização.

GARANTIA IMPLANTES
COMPONENTES 

SOBRE IMPLANTES**

RESTAURAÇÕES  
ELABORADAS PELO  

SISTEMA DIGITAL NEODENT

GARANTIA 
VITALÍCIA

Substituição do 
implante por outro 
igual ou equivalente 
e pilar equivalente, 
quando necessário.

10 ANOS

Pilares de metal, 
não customizados. 
Substituição 
por componente 
metálico igual  
ou equivalente.

Restauração de metal. 
Substituição por 
restauração igual ou 
equivalente, quando 
necessário.

5 ANOS

Restauração de 
cerâmica. Substituição 
por restauração igual 
ou equivalente, quando 
necessário.
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QUALIDADE GARANTIDA COM 
CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS
A Neodent, em sua busca pela excelência, trabalha dentro dos 

padrões internacionais, de acordo com os regulamentos do FDA 

(Food and Drug Administration), CE (Conformité Européenne), e 

dentro dos padrões nacionais da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária); além da certificação internacional ISO 13485 

para requisitos de sistemas de gestão da qualidade aplicável a 

fabricantes de produtos médicos/odontológicos. 
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