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Compatível com os principais 
softwares de cirurgia guiada

Kit de cirurgia guiada Neodent® para Grand Morse®

4. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

A cirurgia guiada foi concebida para reduzir a duração do procedimento e o desconforto pós-
cirúrgico. Ajuda a aumentar o rigor do posicionamento do implante (5).

3. PRODUÇÃO DA MATRIZ CIRÚRGICA

O software de planeamento fornece o desenho 
da matriz cirúrgica para a produção, e o protocolo 
cirúrgico para os instrumentos da cirurgia guiada 
Neodent®. A matriz cirúrgica contém os casquilhos 
Neodent® que guiam os instrumentos e os implantes.

2. PLANEAMENTO VIRTUAL 

O conjunto de dados 3D (DICOM) pode ser importado 
diretamente para softwares de planeamento disponíveis 
no mercado e sobreposto à imagem intraoral (STL). O 
implante é posicionado em relação à anatomia do doente, 
tendo em conta o resultado estético pretendido. A 
cirurgia guiada Neodent® é compatível com os principais 
softwares disponíveis no mercado.

1. AQUISIÇÃO DE DADOS

É efetuada uma digitalização do paciente 
com um aparelho de TCFC 3D disponível 
no mercado que produza dados em 
formato DICOM; estes são depois 
combinados com imagens STL de uma 
digitalização intraoral ou laboratorial do 
paciente.

Previsibilidade e eficácia cirúrgicas com 
uma solução sem limites

A cirurgia guiada foi concebida para:

As expetativas dos pacientes relativamente 
à substituição de dentes estão a aumentar, 
mais ainda quando se trata da duração do 
tratamento e dos resultados estéticos. A 
cirurgia guiada Neodent® ajuda os médicos 
dentistas a aplicar tratamentos protéticos 
com protocolos imediatos, com toda a 
tranquilidade, dando assim resposta às 
expetativas dos pacientes.

Diferencie o seu consultório 
com a cirurgia guiada

Flexível
2 posições de altura 

dos casquilhos 

Prático
Instrumentos com códigos de

cor e assinalados com símbolos

Completo
Portefólio de implantes Helix® 

e Drive® Grand Morse®

Inserção guiada 
do implante

Acesso a mais opções de 
tratamento

• Acesso fiável a cirurgia sem retalho (2-4).  

• Concebido para reduzir os procedimen-
tos de enxerto ósseo.

• Protocolos imediatos previsíveis.

Melhorar a qualidade de vida do 
paciente

• Funcional com uma restauração fixa 
imediata.

• Estética com uma restauração 
personalizada e menos remodelação 
óssea (1).

• Conforto através da redução do 
desconforto cirúrgico e pós-cirúrgico 
(por ex., redução no tempo necessário 
ao procedimento).

Aumentar a aceitação por parte 
do paciente

• Melhor comunicação, aumentando a 
confiança junto dos pacientes.

• Estimativas fiáveis acerca dos 
tratamentos, da raiz ao dente, incluindo 
componentes e procedimentos.

Preparação 
guiada da base 

do implante




