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NOVOS 
SORRISOS 

TODOS 
OS DIAS



CRIE NOVAS 
RAZÕES PARA 
SORRIR. A Neodent oferece-lhe uma gama completa de produtos 

e serviços desenhados e produzidos por uma equipa de 

profissionais apaixonados pelo que fazem. Como para si, 

a nossa razão de ser consiste em dar às pessoas motivos 

para sorrir. Novos modos de desfrutar de tudo o que a 

vida tem para lhe oferecer. Todos os dias. 
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+ 1M   por ano#4 maior empresa + 30k dentistas+ 20 anos de história

A história que temos vindo a construir ao longo dos últimos  20 anos levou-nos a ser a quarta maior 

empresa de implantes dentários a nível mundial, presente em mais de 20 países. Dentistas de todo 

o mundo escolhem mais de um milhão de implantes Neodent por ano. Acreditamos que tudo isto é o 

resultado da dedicação e da paixão que nos animam em tudo o que fazemos. Graças à investigação e ao 

desenvolvimento, a processos de fabricação modernos e a um controle de qualidade exaustivo, a Neodent 

oferece soluções inovadoras que permitem aos profissionais de medicina dentária oferecer um tratamento 

de grande qualidade aos seus pacientes. Quando mais de 30.000 dentistas por ano usam produtos 

Neodent para melhorar a vida dos seus pacientes através de tratamentos dentários, temos 

um motivo poderoso para sorrir.



Tranquilidade para si. 
Pacientes mais satisfeitos.

Os nossos produtos estão desenhados para satisfazer praticamente todas as necessidades clínicas. Para além disso, foram 

desenvolvidos por dentistas para dentistas. Os conceitos de tratamento modernos requerem produtos em linha com as necessidades 

clínicas e de laboratório. Os implantes Neodent mostraram um índice de sobrevivência acumulado de 99,7% (1) num estudo retrospectivo 

com 2.244 implantes colocados a 444 pacientes. 

Índice de sobrevivência dos 
implantes colocados entre 
2005 e 2010 (2)

99.7%

Pacientes

Implantes

3 - até 5 - unidades

Arcada completax 389

x 444

x 55

x 2,244

REMODELAÇÃO ÓSSEA PREIIMPLANTAR(2)

NÍvel ósseo < 1mm 96,21%
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Múltiplas opções para os seus casos.
Resultados imediatos e funcionalidade.

Os implantes Neodent foram concebidos para oferecer uma elevada estabilidade inicial em diferentes densidades de 

osso. Corpos de implantes desenhados com grande precisão, geometrias de rosca inovadoras, entalhes que realizam cortes exactos e um 

desenho apical perfeito, oferecem-lhe uma ampla gama de soluções para satisfazer a maioria das opções de tratamento. 

Naturalmente tendentes a adoptar uma forma cónica, os implantes Neodent constituem a primeira opção de inúmeros profissionais de 

medicina dentária, que procuram uma solução fiável para os protocolos de carga imediata.

Zigomatico
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Uma plataforma protética de comprovada 
eficácia. Simplicidade. Sempre.

Os implantes Neodent são dotados de uma conexão única de Cone Morse com a mesma dimensão, independentemente do 

diâmetro do implante*, o que resulta numa plataforma protética, que permite uma selecção do pilar mais 

simples e flexível. A ampla gama de soluções protéticas Neodent permite-lhe oferecer resultados protéticos excepcionais aos 

seus pacientes, tanto em restaurações unitárias como múltiplas, aparafusadas ou cimentadas convencionais ou pilares CAD 

CAM.

Diâmetro interno 
2,5 mm

* Excepto as linhas de implantes WS, Facility e Zigomáticos.

* também disponível sem a conexão Exact.

RESTAURAÇÕES UNITÁRIAS
APARAFUSADAS

RESTAURAÇÕES MÚLTIPLAS
APARAFUSADAS

RESTAURAÇÕES UNITÁRIAS 
E MÚLTIPLAS CIMENTADAS

PILAR CM BASES DE 
TITÂNIO

MINI PILAR CÓNICO CM 17º/30º CM MINI  
PILAR CÓNICO

PILAR MUNHÃO CM PILAR MUNHÃO  
UNIVERSAL CM



Com mais de  100.000 implantes Acqua 
vendidos,  a superfície hidrófila Acqua é única, 

porque é concebida a partir de uma tecnologia 

fisicoquímica desenhada para obter melhores 

resultados em tratamentos com escassa densidade 

óssea e desenvolvida para facilitar o trabalho do 

profissional de medicina dentária, melhorando os 

resultados clínicos.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO ACQUA:

•	 Maior contacto osso-implante e rápida 

osteointegração(3)

•	 Regeneração óssea associada a biomateriais (4)

•	 Uma superfície inovadora desenhada para  

o êxito da osteointegração (4,5)

Inovação que funciona. Evolução no 
conceito de superfície.
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–
Mais de

100.000
implantes 

vendidos
–



DESFRUTE DE NOVAS
EXPERIÊNCIAS, APROVEITE 
SOLUÇÕES INOVADORAS, 

ACEDA ÀS ÚLTIMAS 
TECNOLOGIAS.
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As soluções Neodent Digital oferecem opções de tratamento modernas e fiáveis para todas as fases do processo digital. Através de toda uma 

gama de soluções especificamente digitais é possível planear a cirurgia a que se submete o paciente, efectuar uma intervenção cirurgica guiada 

e obter uma restauração protética personalizada. Digital, desde a raiz ao dente.

• Scanbodies intraorais para uma digitalização precisa;

• Bibliotecas de implantes claramente definidas disponíveis para a maioria dos programas informáticos de planeamento cirúrgico;

• Instrumentos cirurgicos e mangos optimizados e personalizados de acordo com a preferência do dentista;

• Bases e preformas de titânio para restaurações protéticas totalmente personalizadas;

• Opções de restauração que se adaptam às fases de trabalho do dentista: fresagem centralizada ou na própria clínica dentária.

Um processo digital intuitivo.
Da raiz ao dente.

coDiagnostiX®
ou outros softwares 

disponíveis

Intraorais 
scanbody

Restaurações 
protéticas 
personalizadas

* Certos produtos, serviços, materiais, protocolos, procedimentos e técnicas a que se faz referência nesta página poderão não estar disponíveis em determinados países. 
Por favor, consulte o responsável de zona.
coDiagnostiX® é uma marca comercial da Dental Wings GmbH.

Neodent 
Guided Surgery





NEODENT 13

ILAPEO. 
Uma associação no encalço da excelência.

Acreditamos que uma experiência clínica real é indispensável para que os profissionais 

possam dominar as suas competências. A Neodent mantém uma sólida associação 

com o ILAPEO, Instituto Latino Americano de Investigação e Educação Odontológica, 

um reconhecido centro de excelência em investigação e educação na 

prática clínica dentária. O ILAPEO é uma instituição composta por profissionais, docentes 

e investigadores, cujo objectivo nos últimos 10 anos tem sido oferecer cursos de pós-

graduação, especialização e másters reconhecidos e certificados.

Por outro lado, no ILAPEO centenas de pacientes receberam um tratamento 

de ponta e isso faz do instituto o sócio ideal para oferecer à Neodent uma informação 

qualificada no âmbito dos tratamentos aos pacientes, o que contribui para melhorar 
continuamente produtos e soluções.



*Para mais informações sobre a nossa política de garantia consulte: http://www.neodent.com.br/formularios-e-garantias/

Há mais uma razão para sorrir: os nossos implantes vêm com uma garantia para toda a vida*. Mais do 

que garantir a duração do produto, acreditamos que os nossos produtos demonstram a sua qualidade 

e funcionalidade vitalícia. Os implantes Neodent combinados com componentes originais são 

soluções que oferecem absoluta tranquilidade:

• Implantes com garantia para toda a vida*;

• Dez anos de garantia para os pilares e restaurações metálicas*;

• Cinco anos de garantia para as restaurações cerâmicas*;

• Excelente adaptação a nível micrométrico (6,7)

• Passaporte do paciente para todo o historial de tratamento com implantes.

Garantia para toda a vida. Porque os 
sorrisos têm de durar para sempre.

• •

PR
OD

UTOS ORIGINAIS

G
A

RANTIA NEODEN
T
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