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GRAND MORSE®

A GRANDEZA É UMA CONQUISTA.

O sistema de implantes Grand Morse® Neodent® é o resultado de mais de 20 anos de experiência en implantes 

dentários e experiências compartilhadas com vários dentistas de todo o mundo. Continuando com um propósito 

único de oferecer sempre opções de tratamento de alta qualidade que mudem a vida dos pacientes, o Sistema de 

Implantes Grand Morse® é a evolução criada pela Neodent®. Baseado em nossa filosofia de respeitar os princípios 

mecânicos e biológicos, é o implante de eleição para o tratamento com implantes dentários.

O sistema de implantes Grand Morse® foi desenvolvido com base no conceito “inside out”, partindo do núcleo 

do implante: a interface protética. O resultado é uma solução que combina resistência mecânica e soluções 

protéticas versáteis - de unitária a múltipla e de convencional a digital. Um sistema completo que oferece vários 

benefícios desenhados para tornar seu trabalho ainda mais eficiente.
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GRAND 
BENEFÍCIOS

Manutenção de um perfil  

de emergência natural, devido 

à interface cônica resistente.

Interface protética única  

e comodidade para todos  

os diâmetros de implantes.

Soluções protéticas que unem 

estética e funcionalidade.

Tratamentos imediatos 

previsíveis para todos os 

tipos de densidade óssea.

GRAND
CONFIABILIDADE

GRAND
FACILIDADE

GRAND 
ESTÉTICA

GRAND
ESTABILIDADE



Experiência, talento 
e determinação se  
transformam em confiança.



GRAND CONFIABILIDADE

A interface pilar/implante é essencial para um resultado funcional e estético bem-sucedido a longo prazo. Graças à sua interface cônica, o implante possui o 

terço coronário e intermediário fortalecidos (1,2), além de permitir a aplicação de conceitos que proporcionam a manutenção do tecido peri-implantar:

Interface cone Morse com 16º 

Maior estabilidade mecânica

e distribuição homogênea 

de carga, ideal para redução

de campos de tensão(8), 

microgaps e micromovimentos.

Manuseio eficiente devido

a uma única interface cônica 

Precisão no ajuste

e posicionamento: novo

índex protético GM Exact.

Platform Switching

Preservação da crista óssea 

e perfil de emergência estável 

com a aplicação do conceito 

Platform Switching. (3-7)

Nova interface cônica 

Melhor distribuição de 

carga com uma grande 

área de contato entre o 

intermediário e o implante.

2

4

1 3

6
.6

 m
m1

3
4

Ø3.0 mm

16º

2

Manutenção de um perfil de emergência natural devido à interface cônica resistente.



GRAND ESTABILIDADE

Tratamentos imediatos previsíveis para todos os tipos de densidades ósseas.

Tratamentos com tempo reduzido representam um desafio significativo para os profissionais de odontologia. O sistema Neodent® Grand Morse® oferece 

três desenhos de implantes projetados para maximizar a estabilidade primária e a previsibilidade em diferentes protocolos, todos com a inovadora superfície 

hidrofílica Acqua.

Helix® Drive® Titamax®

PORTFOLIO DE IMPLANTES OTIMIZADO DESENHADO PARA ATINGIR ALTA ESTABILIDADE PRIMÁRIA. 

• Helix® Grand Morse® é um implante híbrido com design inovador para maximizar a eficiência e as opções em todos os tipos de osso;

• Drive® Grand Morse® é um implante totalmente cônico desenvolvido para atingir alta estabilidade primária em baixa densidade óssea e pós-extração;

• Titamax® Grand Morse® é um implante cilíndrico indicado para os tipos ósseos I e II e permite flexibilidade no posicionamento vertical.

Todos os tipos de osso

Versatilidade

imbatível

Alta estabilidade 

primária em baixa 

densidade óssea

Flexibilidade no 

posicionamento

vertical.

Osso tipo III e IV Osso tipo I e II



Determinação que
se transforma em 
estabilidade.

SUPERFICIE HIDROFÍLICA ACQUA: DESENVOLVIDA PARA A ALTA 

PREVISIBILIDADE DE TRATAMENTO.

COMPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A superfície hidrofílica Acqua de Neodent® é a evolução da bem-sucedida superfície 

S.L.A., dessenvolvida para alcançar resultados ótimos mesmo em situações 

complexas, como ossos com baixa densidade ou protocolos imediatos.(6-9)

Imagens de laboratório

Superfície NeoPoros Superfície hidrofílica Acqua

Hidrofilia

A superfície hidrofílica apresenta um ângulo de contato menor quando está em contato 

com líquidos hidrofílicos. Isto proporciona uma acesibilidade maior dos fluidos orgânicos à 

superfície do implante Acqua(7).



Experiência de
pioneiro que se
transforma em facilidade.



GRAND FACILIDADE

CHAVE NEO KIT CIRÚRGICO NOVA CHAVE PARA 
CAPTURA DE IMPLANTE

O tratamento com implante tornou-se parte integrante da odontologia clínica, com um número cada vez maior de pacientes que procuram 

esse tratamento. O sistema Grand Morse® é projetado de forma inteligente, proporcionando eficiência e simplicidade no tratamento 

odontológico, da cirurgia à restauração. 

Todos os implantes Neodent® Grand 

Morse® apresentam conexão única, 

independentemente do diâmetro do implante.

A nova chave Neo oferece 

confiabilidade e durabilidade, 

compatível com todos os 

parafusos da linha Grand Morse®.

Kit Cirúrgico único, intuitivo e 

funcional para instalação de 

todos os desenhos de implantes 

da linha Grand Morse®.

A chave Grand Morse® 

permite um transporte e 

instalação fácil e confiável.

UMA ÚNICA PLATAFORMA 

PROTÉTICA

Interface protética única e comodidade em todos os diâmetros de implantes.



Inspiração que
se transforma
em estética.



GRAND ESTÉTICA

Atualmente, os pacientes esperam por tratamentos mais rápidos e com resultados estéticos. O portfólio restaurador do sistema Grand Morse® oferece 

flexibilidade ao simplificar o manuseio dos tecidos moles, respeitando as distâncias biológicas para alcançar função e estética imediatas. 

TRATAMENTO DE ARCO TOTAL 

FIXO IMEDIATO
O novo Mini Pilar Cônico Angulado 
foi desenvolvido para aperfeiçoar 
o tratamento de arco total fixo, ao 
otimizar o perfil de emergência do 
intermediário, reduzindo a necessidade de 
procedimentos invasivos.

AUTO REMOÇÃO

A Neodent® desenvolveu 
uma tecnologia única 
que permite a remoção 
simples e confiável de 
intermediários.

PORTFÓLIO COMPLETO PARA UM RESULTADO ESTÉTICO OTIMIZADO.

Soluções protéticas que unem estética e funcionalidade.Inspiração que
se transforma
em estética.

Munhão
Pro-Peek

Pilar

Temporária
unitária

Base de
Titânio

Base de 
CoCr 

Munhão Universal
Angulado

Munhão 
Universal

Prótese Cimentada

Mini Pilar
Cônico Angulado

Attachment
Equator

Prótese Parafusada Prótese ParafusadaSobredentaduraPrótese Parafusada/Cimentada

Prótese múltiplaPrótese unitária

Micro
Pilar

Mini Pilar
Cônico

Prótese 
unitária/múltipla

Base de
Titânio C

Bloco de
Titânio

Prótese 
unitária/múltipla Prótese unitária



HELIX® 

GRAND MORSE®

VERSATILIDADE INCOMPARÁVEL

Flexibilidade de tratamento para os seus pacientes possibilitando  melhores resultados para substituição dentária em todas as indicações clínicas, 

de unitários a prótese total. O novo Helix GM® permite opções de tratamento sob medida, de acordo com a necessidade, levando em consideração os 

princípios biológicos e respeitando os fundamentos da implantodontia.

IMPLANTE CÔNICO HÍBRIDO PARA EXCELÊNCIA ESTÉTICA

O novo Helix GM® possui um desenho de implante inovador que combina um design de corpo duplamente cônico e um contorno externo híbrido: cilíndrico na área coronal 

e cônico na porção apical. Isso permite uma flexibilidade no posicionamento vertical do implante em combinação com a subinstrumentação, ajudando a preservar a área 

da crista-óssea peri-implantar, essencial para otimizar os resultados em regiões estéticas.

ESTABILIDADE PRIMÁRIA SEM PRECEDENTES, MESMO EM SITUAÇÕES COMPLEXAS.

O design único de roscas dinâmicas progressivas do novo Helix GM® condensa gradualmente o osso na área coronal. Juntamente com o ápice autorrosqueante 

suave e as câmaras helicoidais, permite a adaptação imediata do implante no alvéolo cirúrgico. Esses recursos ajudam na sequência de perfuração e na obtenção de 

estabilidade primária nas situações clínicas, mesmo em casos complexos, como tecidos ósseos de baixa densidade, pós-extração, raízes convergentes ou protocolos de 

carga imediata.



Implante com corpo
duplamente cônico

Contorno híbrido

Ápice ativo

• Região cervical: 2° - 12°
• Região apical: 16°

» Permite sub-instrumentação

• Região cervical: Cilíndrico
• Região apical: Cônico

» Para estabilidade com
flexibilidade no posicionamento 

vertical

• Ponta suave e arredondada
• Câmaras helicoidais

» Possibilita carga imediata

Desenho de roscas progressivas dinâmicas

• Região cervical: Trapezoidais > compactação
• Ápice: Triangulares > autocortante

» Alcança alta estabilidade primária em todas as 
densidades ósseas



Caso clínico gentilmente cedido pelo Dr. Geninho Thomé, ILAPEO (Curitiba, PR).

CASO CLÍNICO

Radiografia inicial com 
indicação de extração do 
dente 21

Extração dente 21 Implante Helix® Acqua® 
GM, 3.75x16mm

Imagem clínica inicial 
do implante instalado

Prova clínica da Base de 
Titânio imediatamente 
após a cirurgia

Base de Titânio GM com 
componente customizado 
de Zircônia

Vista da prótese 
provisória em carga 
imediata

Imagem clínica do perfil 
de emergência  5 meses 
depois da cirurgia

Coroa de cerâmica final 
instalada 5 meses depois 
da cirurgia

Corte tomográfico no dia 
da instalação do implante

Corte tomográfico 
5 meses depois da 
instalação do implante

Radiografia no dia da 
instalação do implante

Radiografia 8 meses após 
a instalação do implante
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