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ImplantesSmart
Hexágono Externo



SMART: UM CLÁSSICO 
VERSÁTIL

O sistema de implantes Smart foi desenvolvido 

para lhe proporcionar uma opção versátil que lhe 

permita tratar todas as situações clínicas com um 

fluxo cirúrgico e protético simples, comprovado e 

economicamente acessível.



Baseado numa conexão com sucesso comprovado
• A linha de implantes Smart apresenta um hexágono exterior de acordo com o padrão mundial,

  respeitando as tolerâncias e as principais espessuras.(1)

• Este tipo de conexão implante-pilar é uma das mais documentadas do mercado.

Simplicidade e rentabilidade 
para o seu dia-a-dia.
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SEGURANÇA
• Feito para manter a integridade   

do hexágono exterior 

VERSATILIDADE
• Transportador exclusivo multiusos

• Pilar protético para prótese cimentada

• Permite a confeção da prótese na clínica

   ou no laboratório

• Indexação através do hexágono do implante

CONFORTO
• Marca de identificação do nível ósseo 

relativamente ao hexágono do implante

• Altura reduzida e otimizada para     

setores posteriores

• Sistema de cimentação “Snap-on”

Conexão para 
contra-ângulo e chave de 
catraca dinamométrica

Mais vantagens para si.



Amplas opções para tratar múltiplas situações clínicas

Especialmente indicado para obter uma alta 
estabilidade primária. A sua forma cónica e 
o design de roscas fazem-no especialmente 
indicado em osso de tipo III e IV, alvéolos 
pós-extração e carga imediata.

Evolucíon en
concepto de superficie

Graças ao seu design cónico, oferece 
uma solução fiável para tratar a maioria 
dos casos. O seu corpo cónico otimiza 
a obtenção da estabilidade primária, 
tornando-o especialmente indicado em osso 
de tipo III e IV e alvéolos pós-extração.

Evolucíon en
concepto de superficie

O seu design cilíndrico-cónico e a alta 
capacidade de expansão óssea tornam-
no um implante indicado em osso de 
tipo III e IV, atingindo bons níveis de 
estabilidade primária.

Evolucíon en
concepto de superficie

Implante com corpo 
cilíndrico autorroscante 
especialmente indicado em 
osso de tipo I e II, graças 
ao design do seu ápice.

Um desenho para cada indicação.



Tranquilidade e confiança para os seus 
procedimentos cirúrgicos com implantes.

1) Alta resistência à deformação e à fratura
A Neodent diferencia-se do resto dos implantes dentários do mercado pela utilização da matéria-prima 

enriquecida através da tecnologia Cold Working, aumentando em 47% a resistência mecânica do titânio, 

o que cria uma maior confiança no produto.

Imagem metalográfica de titânio grau 4 
(convencional) vs. titânio grau 4 enriquecido.
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2) Baixa concentração de stress no   
interface protético após o torque de inserção
Estudos internos de elementos finitos demonstram a resistência mecânica do hexágono externo do implante 

no momento da sua colocação através do componente multifuncional.

Simulação em elementos finitos do torque de inserção 
a 60 Ncm no implante Ø Smart 3,3 mm



Interface protética 
depois do ensaio

Interface protética 
antes do ensaio

3) Feito para manter a integridade do hexágono exterior

Ensaios mecânicos demonstram a ausência de deformação do hexágono exterior após a 

aplicação de torques de inserção iguais a 60 Ncm

LIBERDADE
Após a simulação da colocação dos implantes, 

colocam-se os componentes protéticos sobre 

implantes e as tolerâncias são medidas através 

da avaliação da liberdade rotacional das peças.
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Fonte: Estudo interno (in vitro)



Transportadores diferenciados por 
cores em função do diâmetro da 
plataforma do implante:

Estreito

Ø 3,3

Regular

Ø 4,1/4,3

Largo

Ø 5,0

Uma solução eficiente.

Sequência de colocação do implante Smart

Colocação do 
implante com 
contra-ângulo

Aplicação de torque 
com a chave de 
catraca dinamométrica 
utilizando a mesma 
conexão contra-ângulo

Marca no pilar 
relativa à altura 
do hexágono





Transportador multiusos com 
perfil de emergência Slimfit, 
que proporciona uma melhor 
adaptação aos tecidos moles 
no pós-operatório imediato, 
garantindo o sucesso no 
longo prazo

O transfer pode ser 
adaptado como cilindro 
provisório

Toma de impressão 
de moldeira 
fechada “snap-on”

Adaptação do 
análogo na toma 
de impressão

Retenção do cilindro 
provisório através 
de um sistema 
snap-on

Confeção da coroa 
provisória que pode 
ser cimentada ou 
aparafusada

1) Confeção do provisório no laboratório

Técnicas para provisionalização.

Transformação do transfer  
em cilindro provisório

Confeção da coroa provisória 
cimentada ou aparafusada 
confecionando uma chaminé   
de acesso

2) Confeção do provisório na clínica
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