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• Grand Morse®: 
lançamento internacional 
do sistema de implantes.

• Primeira sede própria da 
empresa.

• Expansão.

• Internacionalização com a 
primeira filial em Portugal.

 Empresa fundada por um médico dentista para médicos 

dentistas, com o objetivo de mudar a vida de mais pacientes. A 

Neodent® é a segunda maior empresa de implantes dentários do 

mundo, oferecendo um desempenho notável dos seus produtos com 

um registo comprovado de sucesso clínico, bem como de satisfação 

por parte de profissionais e pacientes. As soluções Neodent 

concentram-se em conceitos de tratamento avançados, por exemplo 

em termos de rapidez, de modo a permitir o progresso da Medicina 

Dentária e a acessibilidade económica que criam novos sorrisos 

todos os dias.

UMA ÚNICA FINALIDADE
Criar novos sorrisos todos os dias.

Segunda maior empresa de implantes dentários do mundo

25 anos de história

Confiança clínica: + 45 000 médicos dentistas

Sucesso clínico: + 1,6 milhões de implantes
comercializados por ano

Evidências clínicas: +250 estudos

Presente em mais de 40 países, o Neodent® é o segundo 
sistema de implantes mais utilizado no mundo.

Mais de duas décadas dedicadas ao progresso da implantologia.

Uma das maiores redes de médicos dentistas.

Mais de 1,6 milhões de implantes comercializados 
por ano.

Sistema de implantes extensivamente documentado.

• Implantes Cone Morse.

• Mudança para uma fábrica 
com 50 000m2.

• Acqua™: lançamento da 
tecnologia de superfície.

• O Grupo Straumann® 
adquire a totalidade da 
Neodent®.

• Expansão: com um aumento 
de 50% no equipamento. Centro 
Logístico passa de 400 m2 para 
2 800 m2.

• Grand Morse®: lançamento do 
sistema de implantes no Brasil.



Sucesso clínico: + 1,6 milhões de implantes
comercializados por ano



IMPLANTOLOGIA AVANÇADA.
Líder em tratamentos com carga imediata.

      Ao longo de mais de 25 anos, a Neodent® tem vindo a conquistar 

a liderança na área dos implantes dentários em protocolos de 

tratamento imediato, como por exemplo na colocação imediata de 

implantes ou aplicação de carga imediata. Além disso, a Neodent® 

desenvolveu características únicas que levam em conta os grandes 

princípios biológicos e que foram concebidas para maximizar a 

previsibilidade e alcançar resultados duradouros.

     A conceção de tratamento imediato Neodent® consiste em características 
comprovadas que têm sido aplicadas consistentemente em todos os sistemas de 
implantes dentários Neodent®. Assenta nos 5 principais fatores e foi concebida 
para alcançar êxito em todas as indicações dos protocolos de tratamento imediato: 
dos casos de uma só unidade até aos casos edêntulos.

• Protocolos de tratamento imediato
• Estética imediata

• Tratamento de arcada completa fixa imediata
• Simplicidade protética

Conceção de tratamento imediato

As nossas principais áreas de foco



Gama abrangente de opções de reabilitação para o tratamento 
adaptado a cada paciente: de uma só unidade a várias unidades, 
aparafusadas ou cimentadas, a nível do implante e do pilar, fluxo 
convencional a digital.

Opções versáteis de reabilitação

Perfil consistente de gestão de tecidos moles e altura flexível da 
gengiva que respeita as distâncias biológicas para se conseguir o 
aspecto estético e uma funcionalidade imediata.(1)

Perfil de emergência natural

Ligação cónica Morse profunda, associada a uma troca de 
plataforma concebida para assegurar um encaixe bem ajustado com 
uma excelente estanquecidade da ligação e a melhor distribuição de 
carga.(2-6)

Ligação cónica Morse profunda

Desenho adaptado para alcançar uma elevada estabilidade inicial em 
diferentes tipos ósseos e um tratamento imediato.(7)

Desenho otimizado do implante para uma elevada estabilidade primária

O melhor desempenho a longo prazo da superfície com tratamento 
de jato de areia grossa e ácido em superfície hidrófila de titânio 
de grau 4 CP. em situações difíceis com osso mole ou protocolos 
imediatos.(8)

Excelente superfície e material

SUPERFÍCIE 
ACQUA™ 
CONCEBIDA PARA 
UMA ELEVADA 
PREVISIBILIDADE 
DO TRATAMENTO.

A superfície hidrófila Neodent® Acqua™ 
representa o nível seguinte de uma superfície 
tratada com jato de areia grossa e ácido, 
de sucesso reconhecido, desenvolvida para 
alcançar excelentes resultados, mesmo em 
situações difíceis com osso mole ou protocolos 
de carga imediata.(8-11)

A FILOSOFIA NEODENT®



SISTEMA DE IMPLANTE GRAND MORSE®.
A grandeza é uma conquista.

O sistema de implante Neodent® Grand Morse® é um sucesso 

alcançado ao longo de 25 anos de experiências em implantologia, 

e de experiências partilhadas com muitos médicos de todo o 

mundo. Continuando com o objetivo exclusivo de fornecer sempre 

opções de tratamento de alta qualidade que mudem a vida dos 

pacientes, o sistema de implante Grand Morse® representa a 

evolução da Neodent®. Ancorado na nossa filosofia de respeitar os 

princípios mecânicos e biológicos, este é O implante de eleição em 

implantologia.



Base estável e resistente concebida 

para o sucesso a longo prazo.

Desenho otimizado do implante para 

alcançar uma elevada estabilidade inicial 

em diferentes tipos ósseos e técnicas.

A facilidade de utilização no seu 

melhor.

Fornecer uma estética natural e 

imediata.

SISTEMA DE IMPLANTE

Grand Confiabilidade

Grand Estabilidade

Grand Estética

Grand Facilidade



GRAND CONFIABILIDADE

GRAND ESTABILIDADE

A ligação Neodent® Grand Morse® oferece uma 

combinação única baseada em conceitos comprovados: 

uma troca de plataforma associada a um cone Morse 

profundo de 16° incluindo uma indexação interna para 

uma ligação resistente e estável, concebida para alcançar 

resultados duradouros.

O sistema Neodent® Grand Morse® oferece três desenhos 

de implante, todos com a inovadora superfície hidrófila 

Acqua™ concebida para maximizar a estabilidade primária 

e a previsibilidade em protocolos imediatos.

• Ligação cónica Morse a 16°;

• Platform Switching;

• Ligação profunda;

• Indexação interna.

Ligação Grand Morse®:

Base estável e resistente concebida para o sucesso a longo prazo.

Concebida para tratamentos imediatos previsíveis em todos os tipos de osso. Drive® Titamax®

Elevada estabilidade 

primária em tipos de 

osso difíceis.

Flexibilidade de

colocação vertical.

Tipos de osso III e IV Tipos de osso I e II

GRAND FACILIDADE
A facilidade de utilização no seu melhor.

O sistema de implante Neodent® Grand Morse® foi criado 

de forma inteligente para eficiência e simplicidade na rede 

de tratamentos dentários, tanto para as etapas cirúrgicas 

como de reabilitação.

Todos os tipos de osso

Helix®

Versatilidade 

imbatível.

• Uma ligação

• Uma chave de parafusos

• Um kit cirúrgico

• Uma chave de parafusos para implantes

6
.6

 m
m

Ø3.0 mm

16º



SISTEMA DE IMPLANTE

GRAND ESTÉTICA

O portefólio de reabilitação Neodent® Grand Morse® oferece flexibilidade para 

simplificar a gestão de tecidos moles, respeitando as distâncias biológicas para 

alcançar uma excelente estética e funcionalidade imediata.

Fornece uma estética natural e imediata.

Munhão
Pro-Peek

Munhão 
Universal

Base de
Titânio

Base de 
CoCr

Munhão Universal
Angulado

Pilar Mini Pilar
Cônico Angulado

Attachment
Equator

Micro
Pilar

Mini Pilar
Cônico

Temporária
Unitária

MúltiplaUnitária Unitária/Múltipla

Prótese 
Aparafusada/

Cimentada

Prótese 
Cimentada

Prótese 
Aparafusada

Prótese Aparafusada/
Cimentada

Prótese 
Aparafusada

Sobredentadura

Base de
Titânio C

Bloco de
Titânio

• O nível superior em reabilitação imediata de arcada completa fixa

• Portefólio protético abrangente:  

Todas as indicações: de uma unidade a casos edêntulos; 

Todos os protocolos de tratamento: de carga imediata a posterior; 

Todos os fluxos de trabalho: convencional a digital.

Todos os implantes Neodent® Grand 

Morse® apresentam conexão única, 

independentemente do diâmetro do 

implante.

Uma única plataforma protética.



UM SORRISO PARA TODOS.
Solução para a situação de qualquer paciente.

      As expetativas crescentes por tratamentos cada vez mais curtos 

representam um desafio significativo para os médicos dentistas, 

especialmente no caso de pacientes com deficiências anatómicas. O 

sistema de implante Neodent® oferece a solução para protocolos de 

tratamento imediato em deficiências ósseas verticais ou horizontais 

e para casos de atrofia ou reabsorção muito acentuada do osso do 

maxilar.

    O NeoArch® oferece soluções de arcada completa fixa imediata que permitem 
uma melhoria significativa na satisfação do paciente e na sua qualidade de vida, 
restabelecendo imediatamente a funcionalidade e a estética.(12)

Neodent® NeoArch®

• Os implantes posteriores inclinados evitam a utilização 

do procedimento de enxerto.

• Desenho otimizado do implante para alcançar uma 

elevada estabilidade primária em todos os tipos de osso.

• Superfície hidrófila Acqua™ para melhorar a 

osteointegração.(10)

• Uma ligação, independentemente dos 

diâmetros.

• Ligação exclusiva que combina a troca 

de plataforma associada a um cone Morse 

profundo a 16°, incluindo uma indexação 

interna.

• Vasta gama de opções de altura de gengiva 

para dar resposta às necessidades de cada 

paciente.

• 6 opções para o pilar reto; 3 opções para os 

pilares a 17° e a 30° angulados.

Funcionalidade imediata 
em menos tempo com um 
tratamento sem enxerto.

Tranquilidade imediata graças a 
uma base estável.

Uma estética natural imediata 
com opções versáteis de 
reabilitação.



SOLUÇÕES DE TRATAMENTO

Os implantes Zigomáticos Neodent® 

complementam o sistema de 

implantes padrão para efetuar 

o protocolo de carga imediata 

em maxilares atrofiados..  Uma 

alternativa previsível a um 

procedimento de enxerto.

Uma solução imediata para 
maxilares atrofiados

Zigomático Neodent®

Facility® Neodent®

O implante Facility® Neodent® é uma 

solução de implante com 2,9 mm de 

diâmetro para cristas estreitas ou espaços 

interdentais reduzidos, como no caso de 

incisivos laterais em falta.

Solução imediata em 
espaços limitados

WS Neodent®

O WS Neodent® é uma solução de 

implante curto (5 ou 6 mm) concebida para 

reabilitações fixas imediatas em casos 

de reabsorção acentuada do osso da 

mandibula. O implante WS permite-lhe mais 

flexibilidade no tratamento de pacientes 

sem aumentos ósseos verticais complexos.

Solução imediata para mandibulas 
com grande reabsorção



SOLUÇÕES DIGITAIS NEODENT®.

Melhoram a eficácia do tratamento.

     Hoje em dia, os pacientes esperam tempos de tratamento reduzidos 

e resultados esteticamente satisfatórios. Além disso, os protocolos 

personalizados de tratamento tornaram-se mais exigentes. Com as soluções 

Neodent® Digital, aceda às opções de tratamento e aos fluxos de trabalho 

de reabilitação mais avançados que fornecem aos pacientes um tratamento 

personalizado imediato que dá resposta às suas expetativas elevadas de 

excelentes resultados estéticos e de um sorriso maravilhoso.

Maximize o resultado do tratamento 
através de fluxos de trabalho otimizados.

Disponibilize reabilitações 
estéticas imediatas.

Diferencie o seu consultório com 
mais opções de tratamento.



AQUISIÇÃO DE 
DADOS

PLANNING 
& DESIGN

SOLUÇÕES DIGITAIS

Produção Centralizada Produção Centralizada

Straumann®Straumann®Straumann® 3Shape®3Shape® OutrosOutros

Produção Interna Produção InternaProdução Aberta por Terceiros
Cares® milling center Cares® milling center

Cares® Scan&ShapecoDiagnostiX®Cares® Visual Implant StudioDental System Dental Wings®

exocad®

Mais de 10 softwares 
disponíveis no 
mercado

Cares® M Series Cares® C SeriesCares® Visual

Createch Cerec®Zirkonzahn 3Shape®

exocad®

Dental Wings®

Moldagem Digital

Design Protético

Reabilitação Múltipla
Reabilitação Unitária

Planeamento Cirúrgico Serviço de Design

FABRICO

Straumann® IntraOral Scanner 3Shape® IntraOral Scanner Outros digitalizadores intraorais



TRANQUILIDADE.

Excelência clínica e garantia vitalícia.

ILAPEO.
Uma parceria para a excelência clínica.

        Acreditamos que a experiência clínica é a base para os profissionais 

dominarem as suas competências. A Neodent® tem uma forte parceria 

com a ILAPEO, o Instituto Latino Americano de Pesquisa e Ensino 

Odontológico, um reputado centro de excelência em pesquisa e ensino 

da prática clínica odontológica. O ILAPEO é uma instituição constituída 

por profissionais, professores e investigadores, cujo objetivo nos últimos 

14 anos é oferecer cursos reconhecidos e certificados de mestrado, 

especialização e pós-graduação. Além disso, através do ILAPEO, 

milhares de pacientes recebem os mais avançados tratamentos, 

o que faz com que seja o parceiro ideal para fornecer contributos 

qualificados à Neodent® na área dos cuidados dos pacientes, de modo 

a que melhoremos continuamente os nossos produtos.



SERVIÇOS

GARANTIA VITALÍCIA.
Porque os sorrisos são para sempre.

        Há mais um motivo para sorrir. Os nossos implantes têm 

uma garantia vitalícia*. Mais do que assegurar a durabilidade do 

produto, confiamos que os nossos produtos conseguem manter 

a sua qualidade e funcionalidade para toda a vida. Os implantes 

Neodent® reabilitados com componentes originais são uma 

solução segura:

•Implantes com garantia vitalícia*;

•Garantia de dez anos para os pilares e reabilitações metálicas*;

•Garantia de cinco anos para reabilitações cerâmicas*

•Passaporte para o paciente com o todo o histórico de tratamentos 

com implantes.

*Para saber mais acerca da nossa política de garantias, visite: neodent.com.br/formularios-e-garantias
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