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Focando-se na facilidade de utilização, os sistemas de implantes dentários Neodent® 

trabalham conceitos de tratamento progressivo, como a carga imediata, com soluções 

modernas e fiáveis que possibilitam a implantologia. Enquanto líder em tratamentos 

imediatos, a Neodent® desenvolveu características únicas que respeitam os principais 

princípios biológicos e são concebidas para maximizar a previsibilidade e obter 

resultados a longo prazo.

A Neodent® está a celebrar o 

seu 30o aniversário! Ao longo 

deste tempo, milhões de sorrisos 

foram criados em parceria com 

profissionais de todo o mundo. 

Com o passar dos anos, a 

Neodent® continua a celebrar a 

escolha de criar novos sorrisos 

todos os dias, para mudar as 

vidas de pacientes em mais de 

80 países onde a marca está 

presente.

Celebrar é 
uma escolha
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neodent.com/30years



Impacto na vida das pessoas
De uma ideia para a realidade de milhões de sorrisos.

Tecnologia e o futuro
Da possibilidade de restauração à carga imediata.

Do fluxo tradicional ao digital.

Melhorias e inovação contínuas
Do primeiro implante ao GM e ao Zi.

Implantologia a 360 graus
Do convencional ao digital e do laboratório para o paciente.

Expansão
De empresa familiar para multinacional.

Do Brasil para o mundo.

Muit as razões par a ce lebrar



Conexão com o setor
De 1 para 200 mil médicos dentistas.

6o Neodent® Congress
O maior evento na história da Neodent®, onde também celebraremos o 30º aniversário.

ILAPEO
A parceria e cooperação entre a Neodent® e o ILAPEO procura promover formação contínua baseada 

na evidência clínica e científica.

Neodent® GlobalPlay

Conteúdo online e on demand para a sua formação e desenvolvimento.

Soluções
A Neodent® tem conceitos de produtos comprovados e opções de tratamento eficientes, desenvolvidos 

por um médico dentista para médicos dentistas e focados na facilidade de utilização.



As escolhas qu e fazemos 
escrevem a n ossa his tória

30 anos de história que faz da Neodent uma empresa com um portfólio completo e as 
melhores soluções inovadoras para os nossos clientes.  
 
Construímos um legado baseado em qualidade e excelência, e hoje lideramos o caminho 
para o futuro da medicina dentária, sendo o parceiro mais fiável e inovador para médicos 
dentistas de todo o mundo. 
 
O foco nos nossos clientes e na qualidade dos nossos produtos é a nossa paixão e 
expandimos a nossa presença mundial a cada ano. 
  
A nossa missão é transformar vidas através da criação de novos sorrisos todos os dias.

Matthias Schupp • CEO da Neodent®
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30 anos a criar novos sorrisos todos os dias, um feito que merece uma grande 
celebração.
 
É com orgulho que vejo o quanto crescemos com o tempo desde a nossa fundação, 
em 1993, até ao nosso primeiro sistema de implantes cerâmicos, em 2022. Só vejo 
razões para sorrir.
 
Em 2015, com a aquisição total pelo Straumann Group, começámos a divulgar 
a nossa filosofia por todo o mundo, e a gratidão de ver a Neodent presente em 
mais de 80 países com grandes resultados deixa-me feliz e entusiasmado com os 
próximos anos.

O meu compromisso é que a Neodent® continue a melhorar a tecnologia e as 
soluções, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, em parceria 
com profissionais dedicados, criando sorrisos todos os dias.
 
Gostaria de agradecer a toda a gente que fez parte da nossa história até hoje e 
convido-vos a celebrar connosco a evolução da implantologia, da tecnologia,  

do mercado da medicina dentária, da estética, dos pacientes, e da Neodent®.

Dr. Geninho Thomé •  Fundador da Neodent®



Ceramic  
Implant System

Com o aumento das expetativas de tratamentos de estética 
de menor duração, o Neodent® Ceramic Implant System 
combina os conceitos de flexibilidade, estabilidade e 
estética. Esta solução sem metal permite o tratamento 
imediato dos pacientes com uma estética de excelência 
graças ao moderno desenho naturalmente cónico do 
implante de cerâmica, com um portfólio protético de 
cerâmica abrangente.

Uma nova mentalidade de flexibilidade

Uma nova mentalidade de estabilidade

Uma nova mentalidade de estética 

Uma nova mentalidade

an os
DR. GENINHO THOMÉ, do Brasil
Os pacientes procuram resultados estéticos cada vez mais 
e nós conseguimos desenvolver um produto que é bonito e 
também tem tecnologia cerâmica injetada, tornando possível 
produzir um implante de qualidade elevada com uma tecnologia 
inovadora, complexa e sem metais.

“

“



Uma nova mentalidade de flexibilidade

Tendo como objetivo suprir as necessidades de diversos 
tratamentos exigentes, o Ceramic Implant System proporciona 

a flexibilidade de uma conexão de 2 peças combinada com 
uma resistente conexão aparafusada de cerâmica-cerâmica.

SISTEMA DE CERÂMICA FIÁVEL 
E RESISTENTE
A singular conexão ZiLock® patenteada possui um 
parafuso mais longo que oferece um encaixe seguro 
entre o implante de cerâmica e o pilar de cerâmica. 
Além disso, melhora o desempenho da cerâmica com 
a otimização da distribuição da força ao longo da 
conexão interna.

CONEXÃO ZILOCK® SIMPLES

A ZiLock® é uma conexão interna reta de cerâmica 
com 6 saliências e 6 pontos. Esta indexação resulta 
num posicionamento preciso do pilar, protegendo 
contra a rotação. O resultado traduz-se num 
sistema fácil de utilizar, que permite uma maior 
flexibilidade no tratamento comparativamente a 
implantes de uma só peça.



Apicalmente cónico com caneluras 
da câmara. 

Desenho de rosca 
trapezoidal dupla

Imagem representativa da 
superfície do implante - Microscopia 
eletrónica de varrimento (SEM) com 

magnificação de 5000x.

Uma nova mentalidade de estabilidade

Tendo em vista a obtenção de protocolos estáveis 
imediatos, Zi combina o desenho naturalmente cónico do 
implante e a superfície tratada do implante. Foram ambos 
concebidos para maximizar a estabilidade e a previsibilidade 
em tratamentos imediatos.

DESENHO CÓNICO PARA ESTABILIDADE PRIMÁRIA
O Ceramic Implant System possui uma geometria de 
implante cónico moderna, concebida para tratamentos 
imediatos previsíveis em todos os tipos de osso. Esta 
característica foi concebida para reproduzir a forma 
cónica da raiz natural do dente , permitindo obter uma 
elevada estabilidade primária.

PREVISIBILIDADE COM UMA SUPERFÍCIE POLIDA 
A JATO DE AREIA E COM TRATAMENTO ÁCIDO 

Zi integra uma superfície polida a jato de areia e com 
tratamento ácido, apresentando uma rugosidade macro 
e micro baseada no tratamento da superfície Neoporos® 
extremamente bem sucedido.

DR. FEDERICO MANDELLI, de Itália
O Zi é um sistema de implantes cerâmicos que posso utilizar com 
qualquer protocolo de carga imediata. Assim, posso manter os meus 
protocolos iguais para titânio ou cerâmica, oferecendo o mesmo 
tratamento em qualquer dos casos.“
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Uma nova mentalidade de estética

Com o objetivo de obter um desempenho estético 
extraordinário, o Zi proporciona um resultado 
estético natural, desde o próprio material, a 
cerâmica, até ao seu portfólio abrangente.

DESEMPENHO ESTÉTICO EXTRAORDINÁRIO
Com a finalidade de obter excelentes resultados 
ao nível estético, o Neodent® Ceramic Implant 
System procura oferecer um desempenho natural 
extraordinário, baseando-se num material de 
cerâmica excelente que permite um resultado 
de reconstrução natural, já que a sua cor simula 
os dentes naturais, e beneficia de uma elevada 
translucidez comparativamente aos metais.

UM PORTFÓLIO PARA OBTER RESULTADOS 
RESULTADOS ESTÉTICOS
O portfólio de materiais protéticos de cerâmica 
permite protocolos convencionais ou imediatos. 
Adicionalmente, pode ser aplicado o fluxo de trabalho 
preferível, do convencional ao digital, proporcionando 
uma restauração de aspeto natural.

BASE ZI PILAR CR ZI

Prótese aparafusada 
unitária

Ø 3.75/4.5 mm

Prótese cimentada 
unitária

BASE ZI PARA C

Ø 4.0/4.5 mm

Prótese aparafusada 
unitária

Prótese cimentada 
unitária

Prótese cimentada 
unitária

Ø 4.65 mm



Embalagem para o implante 
Zi da Neodent®

A embalagem Neodent® foi especialmente 

renovada para um fácil manuseamento e para 

que o procedimento cirúrgico seja seguro, 

ao proporcionar um carácter prático desde 

o armazenamento do implante à recolha 

e transporte e à base do implante. As 

características do implante, tais como tipo, 

diâmetro e comprimento, podem ser facilmente 

identificadas no exterior da embalagem.

São fornecidos três rótulos autocolantes para 

colocação nos registos médicos do paciente 

e para informar a equipa de prótese. Também 

permitem a rastreabilidade de todos os artigos.

1. A caixa de cartão e a embalagem tipo 
blister têm de ser abertas manualmente, 
sem luvas estéreis. Quebre o selo da 
embalagem de cartão e retire o blister. 
Abra a embalagem tipo blister. Deposite 
o frasco estéril no campo cirúrgico.
NOTA: o tubo transparente e o implante 
têm de ser manuseados com uma luva 
cirúrgica estéril, num ambiente cirúrgico. 
Segure no recipiente com a mão não 
dominante e retire a tampa.

3. Mantenha o suporte estável e 
remova a tampa.

5. Leve o conjunto de transferência-
implante até à cavidade cirúrgica.

2. O suporte interno que contém o 
implante e a peça de transferência 
tem de ser removido juntamente com a 
tampa. Para isso, remova a tampa e o 
suporte interno do tubo transparente no 
sentido axial sem qualquer movimento 
lateral.

4. Para a instalação, capte a peça 
de transferência do implante com a 
conexão hexagonal, mantendo-a estável 
e rodando ligeiramente o suporte interno, 
até encontrar o encaixe perfeito entre a 
conexão e a peça de transferência.

Instruções de utilização relativas à embalagem
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A Neodent® volta a inovar, disponibilizando uma plataforma online 

concebida para fornecer instruções rápidas e práticas dos seus produtos: 

o site de Internet com e-IU (Instruções de utilização eletrónicas).

Para facilitar o acesso, refira o número do artigo, que se encontra na 

embalagem exterior do produto, neste catálogo ou que pode ser pedido 

ao distribuidor local. Introduzido o número do artigo no site da Internet, 

o profissional terá acesso a informações relevantes acerca do produto, 

como a respetiva descrição, indicação de utilização, contraindicações, 

manuseamento, rastreabilidade e outras características.

Acesso: ifu.neodent.com.br/en

e-IU – Instruções de utilização eletrónicas

Para aceder ao site 
da Internet das IU, 
digite o endereço 
acima referido no 
seu browser.

Introduza no campo 
de pesquisa o 
número do artigo.

O resultado 
da pesquisa é 
apresentado abaixo do 
campo de pesquisa, 
informando acerca do 
código das Instruções 
de utilização, o nome 
do produto e os países 
onde as IU são válidas.

O site das IU na 
Internet abrir-se-á 
automaticamente numa 
nova janela. Caso queira 
descarregar o ficheiro, 
clique no ícone “save 
as” (guardar como) para 
descarregar o ficheiro no 
seu browser.

Clique no botão 
“download” 
(descarregar) 
para abrir  
o ficheiro.

ifu.neodent.com.br/en

1

4

2

3

5
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Descrição dos implantes:

• Desenho naturalmente cónico;

• Roscas trapezoidais de compactação;

• Implante com rosca dupla;

• Apicalmente cónico com caneluras da câmara;

• Conexão ZiLock®.

Indicações:

• Indicado para todos os tipos de densidade óssea.

Superfície:

• Zi integra uma superfície polida a jato de areia e com 

tratamento ácido, apresentando uma rugosidade 

macro e micro baseada no tratamento da superfície 

Neoporos® extremamente bem sucedido.

Características de perfuração:

• Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm para osso 

tipo I e II;

• Velocidade de perfuração: a 500-800 rpm para osso 

tipo III e IV;

• É necessária uma broca countersink se utilizado em 

osso tipo I, II e III com 300 rpm;

• É necessário um macho de rosca se utilizado em osso 

tipo I e II: contra-ângulo: 30 rpm/35 N.cm e chave 

dinamométrica: torque máximo de 60 N.cm;

• Torque máximo de inserção: 60 N.cm;

• Valor de torque mínimo para carga imediata: 35 N.cm;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Implante Zi
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10.0 mm 10.0 mm11.5 mm 11.5 mm13.0 mm 13.0 mm

Ø
 3

.7
5

Ø
 4

.3

Sequência de perfuração

Implantes Zi

117.023

Parafuso de fecho Zi

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

106.233 106.234

106.236106.235

Ø 3.75

Ø 4.5

2.5 mm1.5 mmPerfil

Pilares de cicatrização Zi

180.002 180.006180.003 180.007180.004 180.008

111.048111.046103.170 103.425

103.572103.566103.563

103.570103.564103.561

103.571 103.450103.565103.562 103.488

Inicial
Macho  

de rosca 
Ø 3.75

Macho  
de rosca 

Ø 4.3

Ø 3.5

curto curto curto

média média média

longo longo longo

Ø 2.0 Countersink
Ø 3.75

Countersink
Ø 4.3

Ø 3.75 Ø 4.3

*Opcional/Osso tipo III

*Opcional/Osso tipo IV

*Opcional/Osso tipo I e II

*

*

*

*

*

*

Ø 3.75 mm

Ø 3.75 mm

Ø 3.75 mm

Ø 4.3 mm

Ø 4.3 mm

Ø 4.3 mm
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Chaves de parafusos

Pilar CR em PEEK

Ø 4.0/4.5 mm

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica+1

Prótese 
provisória 
cimentada 
unitária

Altura da área cimentável: 5.0 mm;

Altura da gengiva: 1.5 & 2.5 mm;

Parafuso removível.

Conexão de chave de parafusos Neo;

Conexão ZiLock®;

114.888 114.889

114.886 114.887Ø 4.5

Ø 4.0

2.5 mm1.5 mm
Pilar CR 

em PEEK

10
N.cm

1

Pilar CR de coping 
de moldagem

Pilar CR de  
coping provisório

CR Zi 
Análogo de pilar

Utilização híbrida: pode 
ser utilizado como coping 
de moldagem e como pilar 
provisório.

108.201

108.201

108.202

108.202

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 4.5

101.105

101.106

Ø 4.5

Ø 4.0

Sequência de colocação
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Chaves de parafusos Acessórios

135.254

135.254

135.255

135.255

118.343

135.256

135.256

135.257

135.257

118.325

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 3.75

2.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Base Zi

Base Zi

Coping calcinável 
para base Zi

32
N.cm

1

32
N.cm

1

Sequência de colocação

Prótese 

aparafusada 

unitária

Ø 3.75/4.5 mm

101.080

101.080

101.080

2
2

Coping de moldagem Exact para 
implantes Zi com moldeira aberta 
e fechada 

Coping de moldagem Exact para 
implantes Zi com moldeira aberta 
e fechada 

Análogo híbrido 
reposicionável para 
implantes Zi
(convencionais/
digitais)

Análogo híbrido 
reposicionável para 
implantes Zi
(convencionais/digitais)

Análogo híbrido 
reposicionável para 
implantes Zi
(convencionais/digitais)

Digitalização intraoral Digitalização do modelo Convencional

Prótese 

cimentada 

unitária

Base Zi

Fechada
FechadaRegular

Regular
Longo

Longo

Aberta
Aberta

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

Conexão de chave de parafusos Neo;

Parafuso removível.

Altura da gengiva: 
1.5 & 2.5 mm;

Altura de chaminé: 4.0 mm;

Conexão ZiLock®;

108.186
108.186

108.187
108.187

108.188
108.188

108.189
108.189

116.289

Parafuso de substituição 
para pilar

108.222

108.222

2

2

Zi 
Scanbody 
de implante

Zi 
Scanbody 
de implante
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Chaves de parafusos Acessórios

Passo 4

Passo 3

Passo 2

Passo 1

Finalização e 
fixação. 

Digitalização 
intraoral. 

Desenho e 
fresagem.

Seleção da altura 
da gengiva e 
encomenda.

Encomende a base Zi para C.

O scanbody tem de ser 
adquirido diretamente ao 
fabricante do equipamento.

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica+1

Base Zi para C

Prótese 

aparafusada 

unitária

Ø 4.65 mm

Prótese 

cimentada 

unitária

Fluxo de trabalho

135.258 135.259

2.5 mm1.5 mm
Ø 4.65

Base Zi para C

Digitalização intraoral 
com scanbodies 
fornecidos pela 
Dentsply Sirona

Prótese finalizada
32

N.cm

1

Selecione a altura 
gengival da base Zi 
para C.

Selecione no software 
CAD a base Zi de terceiros 
equivalente e execute o 
desenho digital.

• Verifique o ajuste da 
restauração fresada 
na boca do paciente e 
adapte-a, se necessário. 
• Cimente a restauração na 
base Zi para C e insira-a 
na boca do paciente.

Insira a base Zi para C no 
implante Neodent®.

Insira o scanbody na base Zi 
para C.

Frese o desenho digital.

Compatibilidade da biblioteca digital CEREC

Biblioteca Produtos Sirona Compatíveis com o sistema de implante

Base de Ti
Para  

implante  
GM Exact

L 6431329

Scanbody REF 
Omnicam

Scanbody REF 
Bluecam / Ineos

6431303 inCoris ZI 
meso L

Bloco  
de fresagem

Fabricante  
do implante

Sistema  
de implante

Neodent® GM, CM, HE, IIPluss

NBB 3.4 L

NB A 4.5 L

SSO 3.5 L

S BL 3.3 L

S BL 4.1 L

BO 3.4 L

Desenhado para fluxo de trabalho CEREC®;

Altura da gengiva: 1.5 & 2.5 mm;

Parafuso removível.

Conexão de chave de parafusos Neo;

Conexão ZiLock®;

116.289

Parafuso de substituição 
para pilar 

Sequência de colocação
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Chaves de parafusos Acessórios

114.854 114.858114.855 114.859

114.856 114.860114.857 114.861Ø 4.5 Ø 4.5

Ø 4.0 Ø 4.0

2.5 mm 2.5 mm1.5 mm 1.5 mm

Pilar CR Zi 
reto

Pilar CR Zi 
angulado 

17º

32
N.cm

1
32

N.cm

1

Sequência de colocação

Ø 4.0/4.5 mm

Scanbody para 
pilar CR Zi

Coping calcinável para 
pilar CR Zi

Análogo de pilar CR Zi Análogo de pilar CR Zi

Intraoral Convencional

Conexão de chave de parafusos Neo;

Conexão ZiLock®;

Parafuso removível.

Altura da gengiva: 1.5 & 2.5 mm;

Altura de chaminé: 5.0 mm;

Prótese 

cimentada 

unitária

Pilar CR Zi

Coroa fresada

Coping de moldagem 
para pilar CR

Coping provisório 
para pilar CR

Utilização híbrida: 
pode ser utilizado 
como coping de 
moldagem e como 
pilar provisório.

108.199

118.367

101.105 101.105

108.200

118.368

101.106 101.106

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.5 Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.0 Ø 4.0

108.201

108.201

108.202

108.202

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 4.5

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica+1

116.289

Parafuso de substituição 
para pilar 
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Kit do Zi  
Implant System
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Artigos

Kit cirúrgico compacto Zi

Estojo de polímero autoclavável.

O kit permite a colocação de implantes Zi® em todos os tipos de osso.

Kit cirúrgico compacto para implantes de zircónia 

Broca countersink para implantes de zircónia 3.75

Broca countersink para implantes de zircónia 4.3

Conexão para chave dinamométrica

Macho de rosca para implante de zircónia 3.75

Macho de rosca para implante de zircónia 4.3

Broca inicial Ø 2.0 média

Broca cónica Ø 3.5

Broca cónica Ø 3.75

Broca cónica Ø 4.3

Broca cónica Ø 2.0

Extensor de broca

Chave de parafusos manual Neo (média)

Driver para implantes Smart/WS - Chave dinamométrica (curta)

Driver para implantes Smart/WS - Contra-ângulo

Ligação hexagonal - Chave dinamométrica (longa)

Conexão de torque da chave de parafusos Neo

Indicador de direção Ø 3.75

Indicador de direção Ø 4.3

Posicionador radiográfico cónico 3.75

Posicionador radiográfico cónico 4.3

Broca de perfil ósseo Zi com guia

Nota: Os artigos que compõem o Kit Zi Neodent® são vendidos em separado.

110.293 

103.488 

103.450 

104.050 

111.046 

111.048 

103.170 

103.561

103.564

103.570 

103.492

103.426 

104.060 

105.001 

105.002 

105.018 

105.132 

128.020 

128.022 

129.020 

129.013 

103.428
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Instrumentos  
Zi Implant System
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:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma limpeza 
adequada do conjunto.

Chave dinamométrica

103.488 

103.450

111.046 

111.048

Broca cónica Ø 3.5

Broca cónica Ø 3.75

Broca cónica Ø 4.3

Broca cónica Ø 2.0

Broca cónica (curta) Ø 3.5

Broca cónica (longa) Ø 3.5

Broca cónica (curta) Ø 3.75

Broca cónica (longa) Ø 3.75

Broca cónica (curta) Ø 4.3

Broca cónica (longa) Ø 4.3

Broca cónica (curta) Ø 5.0

Broca cónica (longa) Ø 5.0

Ø 3.75

Ø 4.3

Ø 3.75

Ø 4.3

105.133 105.132 105.157

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Curto
16.5 mm

Média
22 mm

Longo
32 mm

Conexão de torque da chave de  
parafusos Neo - Chave dinamométrica

103.428

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Utilizado na segunda etapa cirúrgica;
:: Forma o osso em redor da plataforma do implante, 
preparando o perfil de emergência de modo a 
adaptar-se aos componentes protéticos.

Broca de perfil ósseo Zi com guia

104.058 104.060

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Curto
21 mm

Média
25 mm

Longo
37 mm

Chave de parafusos manual Neo

104.050 129.020 129.013

:: Verifique o eixo em relação às raízes adjacentes 
através da identificação numérica.

Posicionador para radiografia cónico

128.020 128.022

:: Disponível em titânio;
:: Instrumento para guiar a posição do 
implante;
:: O diâmetro da faixa central 
corresponde ao diâmetro do implante 
GM e Zi;
:: Lado mais pequeno para utilizar 
depois da broca de Ø 2.0 mm;
:: Lado maior para utilizar depois da 
última broca antes da colocação do 
implante.

3.6/4.33.0/3.75

Ø 4.3Ø 3.75

Indicadores de direção

103.426

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Coloque a broca diretamente na extensão de broca.

Extensão de broca

103.170

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: 2.0 mm de diâmetro.

Broca inicial

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para implantes Zi.

:: Disponível em aço cirúrgico.

:: Disponível em aço cirúrgico.

Brocas cónicas

Brocas countersink

Macho de rosca

104.070

103.561

103.564 

103.570 

103.425

103.562 

103.563 

103.565 

103.566 

103.571 

103.572 

103.574 

103.575
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A GRANDEZA É UMA CONQUISTA

Grand Morse®

EXCELENTE FIABILIDADE

A interface implante-pilar é crucial para um resultado estético e funcional 

bem sucedido a longo prazo. A conexão Neodent® Grand Morse® oferece uma 

combinação única baseada em conceitos comprovados: "platform switching" 

associada a um cone Morse de 16° profundo, incluindo uma indexação interna 

para uma conexão estável e resistente, concebida para alcançar resultados 

duradouros.

UMA BASE ESTÁVEL E SÓLIDA, CONCEBIDA 

PARA O ÊXITO A LONGO PRAZO

4

1

2

3

Conexão cone Morse de 16º

Indexação interna

"Platform Switching"

Conexão profunda

Posicionamento preciso do pilar, 
proteção antirrotação e facilidade 
de manuseamento.

Desenho do pilar com um diâmetro 
inferior à área coronal do implante, 
permitindo o conceito de "platform 
switching"(5-9).

Concebida para assegurar 
um encaixe justo para uma 
excelente selagem da conexão.

Permite uma maior área de contacto 
entre o pilar e o implante, para uma 
distribuição ótima da carga.

2

3

4

Ø 3.0 mm

16º

1

DR. JOE BHAT, do Reino Unido
A nova linha GM tem sido a ferramenta mais eficaz 
que já utilizei na minha prática clínica. Relativamente à 
reconstrução de arcada completa e carga imediata.

“
“an os
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GRANDE SIMPLICIDADE

A reabilitação com implantes tornou-se parte integrante da medicina dentária, 

com um número crescente de pacientes a procurarem este tratamento. O sistema 

de implantes Neodent® Grand Morse® foi criado de forma inteligente para ser 

eficiente e simples dentro da rede de tratamentos dentários, tanto na fase 

cirúrgica como na fase de restauração.

GRANDE FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

UMA SÓ PLATAFORMA PROTÉTICA

UM SÓ DRIVER PARA 
IMPLANTES

UMA SÓ CHAVE DE PARAFUSOS

Todos os implantes Neodent® Grand Morse® apresentam a conexão única 
Grand Morse®, independentemente do diâmetro do implante.

O driver para implantes 
Neodent® permite a 
captação e colocação 
fácil e fiável do 
implante.

A chave de parafusos Neo 
tem um attachment em estrela 
que proporciona fiabilidade e 
durabilidade, sendo compatível 
com todos os pilares de 
cicatrização e tampas de 
fecho Neodent® Grand Morse® 
e com a maioria dos parafusos 
restaurativos.

UM SÓ KIT CIRÚRGICO

O kit cirúrgico compacto 
funcional e intuitivo que 
permite a colocação dos 
implantes Helix GM® em 
todos os tipos de osso.

DR. MICHELE ANTONIO LOPEZ, de Itália
O implante Helix GM dá-me muitas soluções por ser um 
sistema de implantes muito fácil, ter uma plataforma única, um 
implante universal muito estável e oferecer imensas soluções 
de uma perspetiva protética.

“
“an os



Surface
concept evolution

®

EXCELENTE ESTABILIDADE

As expetativas crescentes de tratamentos com menor duração representam um desafio 

significativo para os médicos dentistas. O sistema Neodent® Grand Morse® oferece 

um desenho de implante único que apresenta uma superfície hidrófila Acqua inovadora 

concebida para maximizar a estabilidade primária e a previsibilidade em protocolos imediatos.

o Helix® Grand Morse® é um desenho de implante híbrido inovador que 

maximiza as opções de tratamento e a eficácia em todos os tipos ósseos.

UMA BASE ESTÁVEL E SÓLIDA, CONCEBIDA 

PARA O ÊXITO A LONGO PRAZO

HELIX® - IMPLANTE OTIMIZADO CONCEBIDO PARA 

ALCANÇAR ELEVADA ESTABILIDADE PRIMÁRIA

• Coronal: trapezoidal > 
compressora
• Ápex: formato em V > 
Auto-roscante
» Alcança uma elevada 
estabilidade primária em 
todos os tipos de osso

Concebida para uma 
elevada previsibilidade 
dos tratamentos

Desenho de rosca  
progressiva dinâmica

Superfície hidrófila Acqua

Desenho do corpo 
totalmente cónico

• Coronal: 2° - 12°
• Ápex: 16°
» Permite a subosteotomia

Contorno híbrido

• Coronal: cilíndrico
• Ápex: cónico
» Para estabilidade com a 
flexibilidade da colocação 
vertical

Ápex ativo

• Pequena extremidade 
arredondada macia
• Caneluras helicoidais
» Permite a carga imediata

Drive®

Elevada estabilidade primária em 

tipos de osso complexos.

Tipos ósseos III e IV.

Titamax®

Flexibilidade para colocação 

vertical.

Tipos ósseos I e II.
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Pilar provisório 
de titânio

Pilar de CoCr

Pilar Pro Peek

Pilar anatómico
(reto e angulado)

Base de titânio

Pilar Universal
(reto e angulado)

Base de titânio SA

Base de titânio C

Pilar

Mini pilar cónico reto

Base de titânio 
para ponte

Mini pilar cónico 
angulado

Micro pilar

Bloco de titânio
(suporte AG ou 

Medentika)

Prótese aparafusada 
unitária

Prótese cimentada 
unitária

Sobredentadura

Provisório
Prótese aparafusada 
múltipla

Prótese cimentada 
múltipla

EXCELENTE ESTÉTICA

Hoje em dia, os pacientes esperam tratamentos de curta duração e resultados estéticos. O portefólio 

restaurativo Neodent® Grand Morse® oferece flexibilidade para simplificar a gestão de tecidos moles, 

respeitando as distâncias biológicas, de modo a alcançar excelentes resultados estéticos e função imediata.

UMA ESTÉTICA NATURAL 

E IMEDIATA

DR. PAULO CARVALHO, de Portugal
Do ponto de vista protético, os perfis de 
emergência dos pilares e tudo o que acontece 
desde a conexão funciona e promove o sucesso 
a longo prazo.

“
“an os

Novaloc
(reto e angulado)



Embalagem para implantes 
Neodent® Grand Morse
A embalagem dos implantes Neodent® 

foi atualizada de acordo com um 

conceito mais conveniente e seguro 

ao longo de todas as etapas do 

procedimento, desde o armazenamento 

até à colocação do implante.

A nova embalagem ajuda na 

identificação do modelo do implante 

bem como do respetivo diâmetro e 

comprimento, independentemente da 

sua posição no armazenamento.

1. Depois de quebrar o selo de 

esterilidade do blister, segure a 

embalagem primária (frasco) e rode 

a tampa para a abrir.

3. Para fixar o implante, agarre pelos 

dois lados do porta-implantes.

5. Para captar o implante com o 

transportador do contra-ângulo, agarre 

o porta-implantes enquanto coloca o 

transportador na câmara do implante.

2. Para remover o implante do frasco, 

levante a tampa, que tem o suporte e o 

implante fixado ao mesmo.

4. Agarrando o porta-implantes, retire 

a tampa.

6. O implante pode agora ser 

transportado para o local cirúrgico.

Instruções de utilização relativas à embalagem
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A Neodent® volta a inovar, disponibilizando uma plataforma online 

concebida para fornecer instruções rápidas e práticas dos seus produtos: 

o site de Internet com e-IU (Instruções de utilização eletrónicas).

Para facilitar o acesso, refira o número do artigo, que se encontra na 

embalagem exterior do produto, neste catálogo ou que pode ser pedido 

ao distribuidor local. Introduzido o número do artigo no site da Internet, 

o profissional terá acesso a informações relevantes acerca do produto, 

como a respetiva descrição, indicação de utilização, contraindicações, 

manuseamento, rastreabilidade e outras características.

Acesso: ifu.neodent.com.br/en

e-IU – Instruções de utilização eletrónicas

Para aceder ao site 
da Internet das IU, 
digite o endereço 
acima referido no 
seu browser.

Introduza no campo 
de pesquisa o 
número do artigo.

O resultado 
da pesquisa é 
apresentado abaixo do 
campo de pesquisa, 
informando acerca do 
código das Instruções 
de utilização, o nome 
do produto e os países 
onde as IU são válidas.

O site das IU na 
Internet abrir-se-á 
automaticamente numa 
nova janela. Caso queira 
descarregar o ficheiro, 
clique no ícone “save 
as” (guardar como) para 
descarregar o ficheiro no 
seu browser.

Clique no botão 
“download” 
(descarregar) 
para abrir  
o ficheiro.

ifu.neodent.com.br/en

1

4

2

3

5



A B

Evolução constante e garantia de segurança.

Com base no conceito de aplicação de jato de areia abrasivo seguido pelo condicionamento com 
ácido, a superfície NeoPoros, usando óxidos granulados controlados, promove cavidades na superfície 
do implante que são depois uniformizadas com a técnica de condicionamento com ácido.

Todo o processo de obtenção desta superfície é garantido, devido ao tempo, velocidade e pressão 
automatizados e ao tamanho controlado das partículas.

Vários estudos científicos continuam a ser realizados para que a superfície NeoPoros possa evoluir 
constantemente e promover mais fiabilidade para si.

Rugosidade controlada na superfície do implante. A microscopia eletrónica de varrimento (A) mostra a 
macrotopografia (15-30 μm) e a (B) microtopografia (0.3 - 1.3 μm).

Imagem recolhida por microscopia 
confocal Rugosidade e microtopografia 
(Sa = 0.3 – 1.3 μm; Sz = 6.0- 15.5 μm).

 DRA. ANA TADORIC, da Sérvia
Eu gosto da imediatez e gosto da carga imediata. É algo que  
os nossos pacientes estão a pedir da prática clínica diária 
cada vez mais. Por isso, é perfeito para mim.“

“an os
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A superfície hidrófila Acqua 
concebida para uma elevada 

previsibilidade de tratamento.

Comparação de superfícies
Imagens geradas em laboratório

A superfície hidrófila Neodent® Acqua é o nível seguinte do tipo de 
superfície S.L.A. extremamente bem sucedida que foi desenvolvida 

para alcançar excelentes resultados, mesmo em situações complexas, 
como osso mole ou protocolos imediatos.(1-4)

Hidrofilia

A superfície hidrófila apresenta um menor ângulo de contacto quando 
entra em contacto com líquidos hidrófilos. Deste modo, consegue-se uma 

maior acessibilidade dos fluidos orgânicos à superfície Acqua do implante.(2)

Superfície NeoPoros Superfície hidrófila 
Acqua

 DR. GERT SAUER, da África do Sul
O desenho do Acqua Helix GM da Neodent® permite carga imediata 
em todos os casos com resultados previsíveis. Esta é a principal 
razão para eu utilizar Neodent®: mesmo em casos com má 
qualidade óssea, conseguimos obter estabilidade primária. Assim, 
temos soluções previsíveis para todos os nossos pacientes.“

“an os



CRESÇA COM TRANQUILIDADE
A Neodent® desenvolveu o EasyPack para simplificar a sua prática 
diária. Um conjunto tudo-em-um que oferece o que precisa para crescer, 
realizando tratamentos com implantes com confiança, orientação e de 
forma conveniente.

O NEODENT® EASYPACK INCLUI

• Implante Grand Morse® Helix

• Tampa de fecho Grand Morse®

• Tampa de cicatrização Grand Morse®

• Análogo de implante híbrido Grand Morse® 

• Pilar Smart Abutment™ 3-em-1 Neodent® 
Grand Morse®

NOVO

1

2

3

4

5

easypack
Neodent

CRESÇA COM ORIENTAÇÃO

Todos os fluxos de trabalho 
em etapas simples

CRESÇA DE FORMA CONVENIENTE

A certeza de ter tudo num 
só pacote

CRESÇA COM CONFIANÇA

Escolha uma marca e 
produtos em que pode confiar

1

2

3
4

5



Fluxo de trabalho guiado e de confiança com o pilar Smart GM 3-em-1 

PROVISÓRIA 
IMEDIATA

ABORDAGEM EM 1 
OU 2 ETAPAS

OU

SALTAR ESTA ETAPA

SALTAR ESTA ETAPA

TAMPA DE 
FECHO

TAMPA DE 
CICATRIZAÇÃO

MOLDEIRA FECHADA

DIGITALIZAÇÃO

PILAR  
PROVISÓRIO

FASE DE 
CICATRIZAÇÃO

FASE DE  
MOLDAGEM

RESTAURAÇÃO 
PROVISÓRIA

RESTAURAÇÃO 
DEFINITIVA

COLOCAÇÃO  
DO IMPLANTE

A combinação do pilar Smart GM, uma solução patenteada única que combina um coping de moldagem para 

moldeira fechada, um scanbody digital e um pilar provisório numa só peça, com componentes de cicatrização 

e análogo permite-lhe escolher um percurso de restauração guiada para alcançar resultados previsíveis.

FLUXO DE TRABA-
LHO CONVENCIONAL

FLUXO DE TRABALHO 
DIGITAL

OPÇÕES DE PRODUTOS NEODENT® EASYPACK

NeoPoros

138.005

138.011

138.017

138.023

Acqua

8.0 138.089

10.0 138.095

11.5 138.101

13.0 138.107

Ø 3.5

NeoPoros

138.029

138.035

138.041

138.047

Acqua

8.0 138.113

10.0 138.119

11.5 138.125

13.0 138.131

Ø 3.75

NeoPoros

138.074

138.077

138.080

138.083

Acqua

8.0 138.158

10.0 138.161

11.5 138.164

13.0 138.167

Ø 4.3

NeoPoros

138.170

138.173

138.176

138.179

Acqua

8.0 138.182

10.0 138.185

11.5 138.188

13.0 138.191

Ø 5.0

NeoPoros

138.053

138.059

138.065

138.071

Acqua

8.0 138.137

10.0 138.143

11.5 138.149

13.0 138.155

Ø 4.0

Tampa de fecho GM Tampa de cicatrização GM* Pilar Smart Abutment GM*

0 mm Ø 4.5 X 2.5 mm
Ø 5.5 X 2.5 mm

Ø 4.5 X 2.5 mm
Ø 5.5 X 2.5 mm

Análogo híbrido reposicionável GM

*de acordo com o diâmetro do implante

Ø 4.0/4.3
Ø 5.0/6.0

Ø 3.5/3.75
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®

Descrição dos implantes:

• Implante de cone duplo completo;

• Contorno híbrido com uma peça coronal cilíndrica e 

área apical cónica;

• Ápex ativo incluindo uma extremidade pequena 

arredondada e macia e caneluras helicoidais;

• Desenho de rosca progressiva dinâmica: desde as 

roscas trapezoidais compressoras na área coronal às 

roscas em V auto-roscantes na zona apical;

• Implante com rosca dupla;

• Conexão Grand Morse®.

Indicações:

• Indicada para todos os tipos de densidade óssea e 

colocação imediata de implante após a extração.

Características de perfuração:

• É necessária uma broca de contorno nos tipos ósseos 

I e II;

• As brocas piloto finais são altamente recomendadas 

nos tipos ósseos I e II;

• O implante deve ser posicionado 1 ou 2 mm abaixo do 

nível do osso;

• Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm para os tipos 

ósseos I e II;

• Velocidade de perfuração: 500-800 rpm para os tipos 

ósseos III e IV;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 60 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Helix GM®

Disponível com:

ou
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Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3

Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0

*Opcional/Osso tipo III e IV

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 4.3

Ø 6.0

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 7.0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Opcional/Osso tipo I e II

103.517

Ø 5.0

103.498

Ø 6.0

103.499

Ø 7.0

103.495

Ø 4.0

103.503

Ø 4.3+

103.513

Ø 3.5

103.497

Ø 5.0

103.501

Ø 3.75+

103.515

Ø 4.0

103.493

Ø 3.5

103.504

Ø 5.0+

103.514

Ø 3.75

103.496

Ø 4.3

103.500

Ø 3.5+

103.516

Ø 4.3

103.494

Ø 3.75

103.502

Ø 4.0+

103.492

Ø 2.0

103.170

Inicial

Implantes Helix GM® 

117.021 117.022

Tampa de fecho 
GM

0 mm 2 mm

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

NeoPoros

109.943

109.944

109.945

109.946

109.947

109.988

Acqua

8.0 140.943

10.0 140.944

11.5 140.945

13.0 140.946

16.0 140.947

18.0 140.988

NeoPoros

109.976

109.977

109.978

109.979

109.980

109.981

Acqua

8.0 140.976

10.0 140.977

11.5 140.978

13.0 140.979

16.0 140.980

18.0 140.981

NeoPoros

109.982

109.983

109.984

109.985

109.986

109.987

Acqua

8.0 140.982

10.0 140.983

11.5 140.984

13.0 140.985

16.0 140.986

18.0 140.987

NeoPoros

109.948

109.949

109.950

109.951

109.952

109.989

Acqua

8.0 140.948

10.0 140.949

11.5 140.950

13.0 140.951

16.0 140.952

18.0 140.989

NeoPoros

109.953

109.954

109.955

109.956

109.957

109.990

Acqua

8.0 140.953

10.0 140.954

11.5 140.955

13.0 140.956

16.0 140.957

18.0 140.990

NeoPoros

109.1009

109.1010

109.1011

109.1012

Acqua

8.0 140.1009

10.0 140.1010

11.5 140.1011

13.0 140.1012

NeoPoros

109.1059

109.1060

109.1061

109.1062

Acqua

8.0 140.1059

10.0 140.1060

11.5 140.1061

13.0 140.1062

:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

106.207 106.208 106.209 106.210 106.211 106.212

106.213 106.214 106.215 106.216 106.217 106.218

Ø 3.3

Ø 4.5

5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm0.8 mm

Tampa de cicatrização GM

106.223 106.224 106.225 106.226 106.227

106.228 106.229 106.230 106.231 106.232

Ø 5.5

Ø 7.0

6.5 mm5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm

Pilar de cicatrização personalizável GM

Sequência de perfuração com o Neodent® Control System

Sequência de perfuração

106.250 106.251 106.252 106.253

106.254 106.255 106.256 106.257

Ø 5.5

Ø 6.5

103.517 103.576 103.577103.567 103.581103.513 103.573103.579 103.515103.561 103.582103.514 103.570103.578 103.516103.564 103.580103.425103.170

*Opcional/Osso tipo III e IV

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 4.3

Ø 6.0

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 7.0

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Opcional/Osso tipo I e II

Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0Ø 4.0 Ø 4.3+Ø 3.5 Ø 5.0Ø 3.75+ Ø 4.0Ø 3.5 Ø 5.0+Ø 3.75 Ø 4.3Ø 3.5+ Ø 4.3Ø 3.75 Ø 4.0+Ø 2.0Inicial
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®

ou

Descrição dos implantes:

• Implante cónico;

• Roscas quadrangulares;

• Implante com rosca dupla;

• Câmaras de corte invertido distribuídas pelo corpo do implante;

• Ápex arredondado com rebordo afiado;

• Conexão Grand Morse®.

Indicações:

• Indicada para os tipos ósseos III e IV e colocação 

imediata de implante pós-extração;

Características de perfuração:

• A broca piloto final é opcional nos tipos ósseos III e IV;

• O implante deve ser posicionado 1 ou 2 mm abaixo do 

nível do osso;

• Velocidade de perfuração: 500-800 rpm;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 60 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Drive GM®



37

8.0 mm 10.0 mm 13.0 mm11.5 mm 16.0 mm 18.0 mm

140.958

109.958

140.964

109.964

140.970

109.970

140.959

109.959

140.965

109.965

140.971

109.971

140.960

109.960

140.966

109.966

140.972

109.972

140.961

109.961

140.967

109.967

140.973

109.973

140.962

109.962

140.963

109.963

140.968

109.968

140.974

109.974

140.969

109.969

140.975

109.975

Ø
 3

.5
Ø

 4
.3

Ø
 5

.0

NeoPoros

NeoPoros

NeoPoros

Acqua

Acqua

Acqua

Sequência de perfuração

Implantes Drive GM® 

106.223 106.224 106.225 106.226 106.227

106.228 106.229 106.230 106.231 106.232

Ø 5.5

Ø 7.0

6.5 mm5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm

117.021 117.022

Tampa de fecho GM

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

0 mm 2 mm

Perfil

Pilares de cicatrização personalizáveis GM

106.207 106.208 106.209 106.210 106.211 106.212

106.213 106.214 106.215 106.216 106.217 106.218

Ø 3.3

Ø 4.5

5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm0.8 mm

Tampa de cicatrização GM

:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);

106.250 106.251 106.252 106.253

106.254 106.255 106.256 106.257

Ø 5.5

Ø 6.5

103.570 103.573103.561 103.517103.513 103.516103.425103.170

Inicial Ø 5.0Ø 4.3Ø 3.5Ø 2.0 Ø 5.0Ø 4.3Ø 3.5

*Opcional/Osso tipo III e IV

Ø 3.5 mm

Ø 4.3 mm

Ø 5.0 mm

*

*

*
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®

ou

Disponível com:

Descrição dos implantes:

• Implante cilíndrico (paredes paralelas);

• Roscas em V;

• Implante com rosca dupla;

• Ápex auto-roscante;

• Conexão Grand Morse®.

Indicações:

• Indicada para os tipos ósseos I e II ou áreas 

enxertadas como as de bloco ósseo.

Características de perfuração:

• A broca piloto final é altamente recomendada nos tipos 

ósseos I e II;

• O implante deve ser posicionado 1 ou 2 mm abaixo do 

nível do osso; 

• Implante auto-roscante que não requer a utilização de um 

macho de rosca no osso ou de uma broca de contorno;

• Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 60 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Titamax GM®
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Sequência de perfuração

Implantes Titamax GM®

7.0 mm 8.0 mm 11.0 mm9.0 mm 13.0 mm 15.0 mm 17.0 mm

140.906

109.906

140.899

109.899

140.913

109.913

140.920

109.920

140.907

109.907

140.900

109.900

140.914

109.914

140.921

109.921

140.908

109.908

140.901

109.901

140.915

109.915

140.922

109.922

140.909

109.909

140.902

109.902

140.916

109.916

140.923

109.923

140.910

109.910

140.911 140.912

109.911 109.912

140.903

109.903

140.904 140.905

109.904 109.905

140.917

109.917

140.918 140.919

109.918 109.919

140.924

109.924

Ø
 3

.5
Ø

 3
.7

5
Ø

 4
.0

Ø
 5

.0

NeoPoros

NeoPoros

NeoPoros

NeoPoros

Acqua

Acqua

Acqua

Acqua

106.223 106.224 106.225 106.226 106.227

106.228 106.229 106.230 106.231 106.232

Ø 5.5

Ø 7.0

6.5 mm5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm

117.021 117.022

Tampa de fecho GM

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

0 mm 2 mm

Perfil

Pilares de cicatrização personalizáveis GM

106.207 106.208 106.209 106.210 106.211 106.212

106.213 106.214 106.215 106.216 106.217 106.218

Ø 3.3

Ø 4.5

5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm0.8 mm

Tampa de cicatrização GM

:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);

106.250 106.251 106.252 106.253

106.254 106.255 106.256 106.257

Ø 5.5

Ø 6.5

Ø 3.5 mm

Ø 3.75 mm

Ø 4.0 mm

Ø 5.0 mm

103.213 103.163103.162103.170

Inicial Ø 2/3Ø 2.0 Ø 2.8

Osso tipo I e II

Ø 3.3 Ø 4.3Ø 3.5 Ø 3.8Ø 3.75 Ø 5.0Ø 3.0 Ø 4.0

103.164 103.515103.166 103.168103.514 103.517103.513 103.167
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Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de colocação

Recomendado para a região posterior.

Prótese 

aparafusada 

unitária

Ø 4.8 mm

Intraoral

Pilar GM
Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 

para o material da restauração;

Exact;

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso;

Espaço interoclusal mínimo de 
4.9 mm a partir do nível da mucosa;

101.101

118.362

Análogo 
reposicionável híbrido 
para pilar GM

Coping para pilar GM 
para coroa - Fluxo de 
trabalho digital

10
N.cm

1

108.179

101.101

118.362

2

Pilar GM 
Coping de moldagem
Moldeira fechada

Análogo 
reposicionável híbrido 
para pilar GM

Coping para pilar GM 
para coroa - Fluxo de 
trabalho digital

10
N.cm

1

Digitalização do modelo

108.179

118.298118.299

2

2

106.221

Cilindro de 
proteção 
para pilar 
Neo

Análogo de pilar

Coping 
calcinável para 
pilar Neo

Coping de CoCr 
para pilar Neo

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

118.300

Coping de titânio 
para pilar Neo

101.101
Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

1

Pilar GM 
Coping de moldagem
Moldeira fechada

Convencional

ou

ou

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente de fricção mais 
reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.267

116.266

Neotorque*

Parafuso para coping de substituição

Titânio

1

1

108.220

108.220

2

2

Scanbody 
para pilar

Scanbody 
para pilar

Parafuso removível Neo.

115.269 115.270 115.271

115.272 115.273

4.5 mm3.5 mm

2.5 mm1.5 mm0.8 mm Pilar Exact GM 
com parafuso 
removível Neo

20
N.cm

1

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 1.5-2.5 GH

116.290 Parafuso GM Neo (curto) – para pilares com 0.8 GH
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Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de 
colocação

Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 
para o material da restauração;

Exact;

Espaço interoclusal mínimo de 4.5 mm a 
partir do nível da mucosa para pilares retos;

108.176 108.176

101.092

101.092

118.301118.303

3 3

Coping de moldagem 
de moldeira aberta 
para Slim Mini pilar 
cónico

Mini pilar cónico reto Slim
Coping de moldagem de 
moldeira aberta

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Mini pilar cónico

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Mini pilar cónico

Mini cónico 
Análogo de pilar

Mini pilar cónico 
reto Neo
Coping 
calcinável

Coping de CoCr 
para Mini pilar 

cónico Neo

ou

ou

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

118.302

Coping de titânio 
para Mini pilar 

cónico Neo

101.092

Convencional101.020

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Mini pilar 
cónico GM

Múltiplo 

prótese 

aparafusada

Ø 4.8 mm

2

2 2

Intraoral Digitalização do modelo Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Driver 
hexagonal 
para próteses

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave  
dinamométrica

Chave  
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

+

2

1

3

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente de 
fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.270

116.269

Neotorque*

Parafuso para coping 
de substituição

Titânio
123.008

Protetor de 
polimento de Mini 
pilar cónico

Coping híbrido de 
uma etapa para 
Mini pilar cónico 
Neo Coping híbrido de uma 

etapa para Mini pilar 
cónico Neo

118.382

118.382

10
N.cm

10
N.cm

2

2

3

106.268

Cilindro de 
proteção para 
Mini pilar 
cónico Neo

108.218

108.218

3

3

Scanbody 
para 
Mini pilar 
cónico

Scanbody 
para 
Mini pilar 
cónico

Parafuso removível Neo.

115.243 115.244 115.245

115.246 115.247 115.248

5.5 mm4.5 mm3.5 mm

2.5 mm1.5 mm0.8 mm

115.275 115.276 115.277

115.278 115.279 115.280

17º

30º

3.5 mm2.5 mm1.5 mm

Mini pilar 
cónico GM

Mini pilar cónico GM 
Exact 17°/30°

ou

32
N.cm

1

20
N.cm

2

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para 
pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 0.8-2.5 GH
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Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de colocação

Micro pilar GM

Recomendado para espaços limitados e espaços interdentários estreitos.

Preveja 1.5-2.0 mm 
adicionais para o 

material da restauração;

Espaço interoclusal 
mínimo de 3.5 mm a partir 

do nível da mucosa.
Prótese 

aparafusada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

múltipla

Ø 3.5 mm

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente de 
fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.270

116.269

Neotorque*

Parafuso para coping 
de substituição

TitânioPonte

108.182

108.182

108.178

108.178

101.091

101.091

118.363

118.363

3

3

Coping de moldagem 
para pilar Micro 
Moldeira fechada para 
prótese unitária
Moldeira aberta 
Slim para próteses 
múltiplas

Coping de moldagem 
para pilar Micro 
Moldeira fechada para 
prótese unitária
Moldeira aberta 
Slim para próteses 
múltiplas

Análogo 
reposicionável 
híbrido para Micro 
pilar

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Micro pilar

Análogo de 
Micro pilar

Micro pilar Neo 
Coping calcinável

Coping para 
Micro pilar GM 
para coroa - 
Fluxo de trabalho 
digital

Coping para 
Micro pilar GM 
para coroa - 
Fluxo de trabalho 
digital

Micro pilar Neo 
Coping de CoCr

ou

ou

ou

ou

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

118.297

118.296 118.295

118.317

118.316 118.315

Micro pilar Neo 
Coping de 

titânio

101.091

Ponte

Ponte Ponte

Coroa

Coroa Coroa

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

2

2 2

2

2

115.255 115.256 115.257

115.258 115.259 115.260

5.5 mm4.5 mm3.5 mm

2.5 mm1.5 mm0.8 mm Micro 
pilar GM

32
N.cm

1

Intraoral
Digitalização do modelo

Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Driver 
hexagonal 
para próteses

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

+

2

1

3

123.015

Protetor de 
polimento de 
Micro pilar

118.381

118.381

Coping híbrido 
de uma etapa 

para Micro 
pilar cónico 

Neo Coping híbrido 
de uma etapa 

para Micro 
pilar cónico 

Neo10
N.cm

10
N.cm

2

2

3

106.267

Cilindro de 
proteção 
para Micro 
pilar Neo

108.219

108.219

3

3

Scanbody 
para Micro 
pilar

Scanbody 
para Micro 
pilar
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Chaves de parafusos

Sequência de colocação

Recomendado para a região anterior.

Prótese 

cimentada 

unitária

118.334

108.160

108.161

108.162

108.163

2

Moldagem do pilar anatómico 
Click GM Exact

Fase laboratorial

Prótese finalizada

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Análogo de implante GM

101.103 101.089 101.090

Regular

Longo

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Pilar anatómico GM

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0

118.335 Estreito

Na boca

118.334

Coping provisório para pilar 
anatómico Click GM Exact

118.335 Estreito

No laboratório

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

Coping provisório para pilar 
anatómico Click GM Exact

Cor da gengiva para 
resultados estéticos;

Retenção de click para 
copings provisórios;

Exact;

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso;

Parafuso removível Neo.

114.862

114.862

114.868

114.868

114.871

114.871

114.865

114.865

114.863

114.863

114.869

114.869

114.872

114.872

114.866

114.866

114.864

114.864

114.870

114.870

114.873

114.873

114.867

114.867

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

Pilar estreito 
anatómico 

Click GM Exact 
com parafuso 
removível Neo

Pilar estreito 
anatómico 

Click GM Exact 
com parafuso 
removível Neo

ou

ou

20
N.cm

20
N.cm

1

1

20
N.cm

20
N.cm

1

1

17°

17°

17°

17°

3.5 mm

3.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

Click GM Exact 
Pilar anatómico 

com parafuso 
removível Neo

Click GM Exact 
Pilar anatómico 

com parafuso 
removível Neo

Acessórios

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar 
de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 0.8-2.5 GH
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Sequência de colocação

Ø 3.3/4.5 mm

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso;

Prótese 

cimentada 

unitária

Retenção de click para copings provisórios;

Coping de moldagem para 
pilar Universal Click

Coping provisório para 
pilar Universal Click

Coping calcinável para 
pilar Universal

Análogo de pilar 
Universal

Híbridos 
reposicionáveis
(convencionais/
digitais)

Pilar Universal 
GM

108.172

118.304

118.181

101.097

108.173

118.305

118.182

101.098

108.174

118.306

118.183

101.099

108.175

118.307

118.184

101.100

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

4
 m

m

4
 m

m
4

 m
m

4
 m

m

6
 m

m

6
 m

m
6

 m
m

6
 m

m

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+1

Exact;

Intraoral Convencional

Coroa fresada

Scanbody intraoral 
para pilar Universal

Análogo reposicionável híbrido 
para pilar Universal

108.143

101.097

108.144

101.098

108.145

101.099 

108.146

101.100

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

4
 m

m
4

 m
m

6
 m

m
6

 m
m

Área cimentável: 4.0 ou 6.0 mm;

Chaves de parafusos

Parafuso removível Neo.

114.829114.826

114.835114.832

114.841114.838

114.847114.844

114.814

114.817

114.820

114.823

114.802

114.805

114.808

114.811

114.830114.827

114.836114.833

114.842114.839

114.848114.845

114.815

114.818

114.821

114.824

114.803

114.806

114.809

114.812

114.831114.828

114.837114.834

114.843114.840

114.849114.846

114.816

114.819

114.822

114.825

114.804

114.807

114.810

114.813

5.5 mm2.5 mm 3.5 mm3.5 mm4.5 mm1.5 mm 2.5 mm2.5 mm3.5 mm0.8 mm
Ø 3.3 Ø 3.3 Ø 3.3

Ø 3.3 Ø 3.3 Ø 3.3

Ø 4.5 Ø 4.5 Ø 4.5

Ø 4.5 Ø 4.5 Ø 4.5

4
 m

m

4
 m

m

4
 m

m

6
 m

m

6
 m

m

6
 m

m

1.5 mm1.5 mm

Click GM Exact 
Pilar universal com 
parafuso removível

Click GM Exact 
Pilar universal 30º com 
parafuso removível

Click GM Exact 
Pilar universal 17º com 
parafuso removível

ou ou20
N.cm

1
20

N.cm

1
20

N.cm

1

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar 
de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 0.8-2.5 GH

Acessórios



45

Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de colocação

118.322

118.323

118.325

118.327

118.329

118.342

Ø 5.5

4.0 mm

6.0 mm

Ø 4.5Ø 3.5

Coping calcinável com 
base de titânio GM

Personalizável até 4 mm de altura;

Área cimentável: 6.0 ou 4.0 mm;

Ø 3.5/4.5/

5.5/6.5 mm

Intraoral Digitalização do modelo Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária

108.160 108.160

108.161 108.161

108.162 108.162

108.163 108.163

2 2

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Análogo de implante GM Análogo de implante GM

Análogo de implante GM

101.103 101.103

101.103

101.089 101.089

101.089

101.090 101.090

101.090

Regular Regular

Longo Longo

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 3.5/3.75 Ø 3.5/3.75

Ø 3.5/3.75

Ø 4.0/4.3 Ø 4.0/4.3

Ø 4.0/4.3

Ø 5.0/6.0 Ø 5.0/6.0

Ø 5.0/6.0

Base de 
titânio GM

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso

Exact;

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

Parafuso removível Neo;

135.358

135.358

135.364

135.364

135.382

135.382

135.388

135.388

135.355

135.355

135.361

135.361

135.379

135.379

135.385

135.385
135.370

135.370

135.376

135.376

135.393

135.393

135.397

135.397

135.367

135.367

135.373

135.373
135.359

135.359

135.365

135.365

135.383

135.383

135.389

135.389

135.356

135.356

135.362

135.362

135.380

135.380

135.386

135.386
135.371

135.371

135.377

135.377

135.394

135.394

135.398

135.398

135.368

135.368

135.374

135.374

135.391

135.391

135.395

135.395

135.357

135.357

135.363

135.363

135.381

135.381

135.387

135.387
135.369

135.369

135.375

135.375

135.392

135.392

135.396

135.396

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm

2.5 mm
4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.5 mm
1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm
3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm
0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

0.8 mm

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 5.5

Ø 5.5

Ø 5.5

Ø 5.5Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 4.5

Ø 6.5

Ø 6.5

Ø 6.5

Ø 6.5

Base de titânio GM Exact com 
parafuso removível 4 mm

Base de titânio GM Exact com 
parafuso removível 4 mm

Base de titânio GM Exact com 
parafuso removível 6 mm

Base de titânio GM Exact com 
parafuso removível 6 mm

20
N.cm

20
N.cm

1

1

20
N.cm

20
N.cm

1

1

116.292 Parafuso GM Neo (longo)

Parafuso para pilar 
de substituição
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Chaves de parafusos Acessórios

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

Base de titânio GM 
para ponte

Prótese 
aparafusada 
múltipla

Prótese 
cimentada 
múltipla

Ø 3.5/4.5/

5.5 mm

Intraoral

Análogo de implante GM

101.103 101.089 101.090

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0

Digitalização do modelo

108.158

108.159

2

Coping de moldagem 
Exact para moldeira 
aberta para implante GM

Análogo de implante GM

101.103 101.089 101.090

Regular

Longo

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0

Área cimentável: 

4.0 mm para Ø 3.5

4.5 mm para Ø 4.5

e Ø 5.5

Com roscas internas para 
um encaixe seguro do 

parafuso;

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

Parafuso removível Neo.

135.402

135.412

135.399

135.409

135.407135.404

135.403

135.413

135.400

135.410

135.408135.405

135.401

135.411

135.406

2.5 mm 4.5 mm1.5 mm 3.5 mm0.8 mm
Ø 3.5

Ø 5.5

Ø 4.5

Base de 
titânio GM 
para ponte

20
N.cm

1

116.292 Parafuso GM Neo (longo)

Parafuso para pilar de 
substituição
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Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de colocação

Exact.

Área cimentável:

6.0 ou 4.0 mm;

Base de titânio GM 
Solução angulada (AS)

Chave de 
parafusos 
de solução 
angulada 
para chave 
dinamométrica

Chave de 
parafusos 
de solução 
angulada para 
contra-ângulo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos Neo

Chave 
dinamométrica

Contra-ângulo Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

+
1 2

116.288

Parafuso estéril 
de substituição

Parafuso para 
base de titânio 
SA GM

Com parafuso removível.

Intraoral

Análogo de implante GM

101.103 101.089 101.090

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0

Digitalização do modelo

Análogo de implante GM

101.103 101.089 101.090
Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 3.5/3.75 Ø 4.0/4.3 Ø 5.0/6.0

135.327

105.150

105.147

135.330

135.339

105.152

105.149

135.342

135.333

105.151

105.148

135.336

135.328 135.331

135.340 135.343

135.334 135.337

135.329 135.332

135.341 135.344

135.335 135.338

2.5 mm 2.5 mm1.5 mm 1.5 mm0.8 mm 0.8 mm
Ø 4.0

Curto

Curto

Ø 4.0

Ø 5.5

Longo

Longo

Ø 5.5

Ø 4.5

Regular

Regular

Ø 4.5

Solução 
angulada 
(SA) de base 
de titânio GM 
6 mm

Solução 
angulada 
(SA) de base 
de titânio GM 
4 mm

20
N.cm

1
20

N.cm

1

Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária

Ø 4.0/4.5/

5.5 mm

108.160

108.161

108.162

108.163

2

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Regular

Longo

ou

ou

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM
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Sequência de colocação

Chaves de parafusos

Passo 4

Passo 3

Passo 2

Passo 1

Finalização 
e fixação. 

Digitalização 
intraoral. 

Desenho e 
fresagem.

Seleção da altura 
da gengiva e 
encomenda.

Encomende a base de titânio 
C para GM Exact.

O scanbody tem de ser 
adquirido diretamente ao 
fabricante do equipamento.

Acessórios

Fluxo de trabalho

Área cimentável:  
4.7 mm;

Exact;

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica+1

Base de titânio C para GM

Ø 4.65 mm

Digitalização 
intraoral com 
scanbodies 
fornecidos pela 
Dentsply Sirona

Prótese finalizada

Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária 

Selecione a base 
de titânio C para a 
altura de gengiva 
GM Exact.

Selecione no software CAD 
a base de Ti de terceiros 
comparável e execute o 
desenho digital.

• Verifique o ajuste da 
restauração fresada 
na boca do paciente e 
adapte-a, se necessário. 
• Cimente a restauração 
na base de titânio C para 
GM Exact e insira-a na 
boca do paciente.

Insira a base de titânio C para 
GM Exact no implante Neodent®.

Insira o scanbody na base de 
titânio C para GM Exact.

Frese o desenho digital.

Compatibilidade da biblioteca digital CEREC

Biblioteca Produtos Sirona Compatíveis com o sistema de implante

Base de Ti
Para  

implante 
GM Exact

L 6431329

Scanbody REF 
Omnicam

Scanbody REF 
Bluecam / Ineos

6431303 inCoris ZI 
meso L

Bloco  
de fresagem

Fabricante do 
implante

Sistema  
de implante

Neodent® GM, CM, HE, IIPluss

NBB 3.4 L

NB A 4.5 L

SSO 3.5 L

S BL 3.3 L

S BL 4.1 L

BO 3.4 L

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso;

135.349

135.352

135.350

135.353

135.351

135.354

2.5 mm

5.5 mm

1.5 mm

4.5 mm

0.8 mm

3.5 mm

Ø 4.65

Ø 4.65

Base de titânio C para GM Exact 
com parafuso removível Neo

20
N.cm

1

Parafuso removível Neo.

116.292 Parafuso GM Neo (longo)

Parafuso para pilar de 
substituição
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Sequência de colocação

Chaves de parafusos Acessórios

Exact.

Área cimentável: 14.2 mm;

Bloco de titânio GM para 
suporte MEDENTiKA

Parafuso vendido em separado.

Fluxo de trabalho totalmente digital

Análogo de implante GM

101.089

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Prótese finalizada com 
processo CADCAM

Prótese finalizada com 
processo CADCAM

Ø 4.0/4.3

Fluxo de trabalho semidigital

Análogo de implante GM

101.089
Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 4.0/4.3

Ø 11.5/

15.8 mm

108.160

108.161

108.162

108.163

2

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Regular

Longo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente 
de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.285

116.286

Neotorque*

Parafusos estéreis 
vendidos em separado

Titânio

135.253

135.253

135.252

135.252

Bloco de titânio 
GM Exact 
para suporte 
MEDENTiKA 
Ø 15.8mm

Bloco de titânio 
GM Exact 
para suporte 
MEDENTiKA 
Ø 15.8mm

Bloco de titânio 
GM Exact 

para suporte 
MEDENTiKA 

Ø 11.5mm

Bloco de titânio 
GM Exact 

para suporte 
MEDENTiKA 

Ø 11.5mm20
N.cm

20
N.cm

20
N.cm

20
N.cm

1

1

1

1

ou

ou

Prótese 

cimentada 

múltipla

Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM
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Acessórios

Sequência de colocação

Chaves de parafusos

Bloco de titânio GM 
para suporte AG

Parafuso vendido em separado.

Fluxo de trabalho totalmente digital

Análogo de implante GM

101.089

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Prótese finalizada com 
processo CADCAM

Prótese finalizada com 
processo CADCAM

Ø 4.0/4.3

Fluxo de trabalho semidigital

Análogo de implante GM

101.089
Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Ø 4.0/4.3

Prótese 

aparafusada 

unitária

Ø 12.0 mm

108.160

108.161

108.162

108.163

2

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Regular

Longo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente 
de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.285

116.286

Neotorque*

Parafusos estéreis 
vendidos em separado

Titânio

135.226

135.226

Bloco de titânio GM 
Exact para suporte 
Amann Girrbach
Ø 12.0 mm

Bloco de titânio GM 
Exact para suporte 
Amann Girrbach
Ø 12.0 mm

20
N.cm

20
N.cm

1

1

Prótese 

cimentada 

múltipla

Prótese 

cimentada 

unitária

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM

108.207

2

Scanbody 
intraoral de 
implante GM
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Chaves de parafusos Acessórios

Sequência de colocação

Para implantes colocados ao nível do osso.

20
N.cm

20
N.cm

1

1

118.309 118.310 118.311

Ø 5.0/6.0

O conjunto inclui um pilar de CoCr GM, um parafuso 
de titânio e um análogo de implante GM.

Ø 4.5/4.3Ø 3.5/3.75

Conjunto de pilar 
de CoCr GM Exact

Cicatrização GM para 
pilar de CoCr

Análogo de 
implante GM

Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 
para o material da restauração;

Exact.

Pilar provisório GM 
para coroa ou pilar 
GM Pro Peek

Ø 4.1/4.5/

5.0 mm

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente 
de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.285

116.286

Neotorque*

Parafusos estéreis 
de substituição

Titânio

Pilar de CoCr GM
Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária

108.160

106.237

108.161

106.238

106.239

108.162

108.163

2

2

Coping de moldagem 
Exact de implante GM 
com moldeira fechada 
e aberta

Regular

Ø 3.5/3.75

Longo

Ø 4.0/4.3

Ø 5.0/6.0

ou

Altura interoclusal de 12 mm (pode 
personalizar-se até 5.0 mm);
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Acessórios

Sequência de colocação

Chaves de parafusos

Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 
para o material da restauração;

Altura interoclusal de 10 mm 
(pode personalizar-se  

até 4.0 mm);

Canais de personalização;

Personalização

Prótese provisória

Pilar provisório GM

118.352

118.356

118.344

118.348

118.353

118.357

118.345

118.349

118.354 118.355

118.358 118.359

118.346 118.347

118.350 118.351

2.5 mm 3.5 mm2.5 mm 3.5 mm 1.5 mm1.5 mm
Ø 3.5 Ø 3.5

Ø 4.5 Ø 4.5

0.8 mm0.8 mm

Pilar provisório GM
para ponte

Pilar provisório GM
para coroa

ou 11

Exact.

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+1

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente 
de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.285

116.286

Neotorque*

Parafusos estéreis 
de substituição

Titânio

Prótese 
provisória 
aparafusada 
múltipla

Prótese 
provisória 
aparafusada 
unitária

Ø 3.5/

4.5 mm

Área personalizável em titânio.  
Tem de ser mantida uma altura mínima de 4 mm da área personalizável. 
Com ranhuras de retenção para material acrílico, permitindo a personalização.
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Sequência de colocação

Personalização na boca

Ø 4.5/

6.0 mm

Peek biocompatível fácil de personalizar.

Prótese 
provisória 
cimentada 
unitária

Pilar GM Pro Peek

Chaves de parafusos

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica+1

Altura interoclusal de 9.2 mm 
(pode personalizar-se  

até 5.0 mm);

Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 
para o material da restauração;

Exact;

Com roscas internas para um 
encaixe seguro do parafuso;

Parafuso removível Neo.

114.874 114.880114.875 114.881114.876 114.882114.877 114.883114.878 114.884114.879 114.885

2.5 mm 2.5 mm3.5 mm 3.5 mm4.5 mm 4.5 mm5.5 mm 5.5 mm1.5 mm 1.5 mm0.8 mm 0.8 mm

Pilar GM Pro Peek 
Ø 4.5 com 

Parafuso removível 
Neo

Pilar GM Pro Peek 
Ø 6.0 com 

Parafuso removível 
Neo

ou
1 1

Acessórios

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar 
de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 0.8-2.5 GH
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Acessórios

Sequência de colocação

Chaves de parafusos

20
N.cm

1
20

N.cm

1

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+

1

Versão angulada com parafuso removível.

Novaloc GM

Instrumento 
de remoção 
elemento de 
montagem

Instrumento 
elemento de 
retenção 

2010.731-NOV

2010.741-NOV

Extractor caixas 
de matriz

2010.751-NOV

2010.723-NOV

Espaçador para 
duplicação

2010.725-NOV

Encaixe de montagem

2010.101-NOV

Estojo de 
equipamento

102.161 102.167102.162 102.168102.163 102.169102.164 102.170102.165 102.171102.166 102.172

2.5 mm 2.5 mm3.5 mm 3.5 mm4.5 mm 4.5 mm5.5 mm 5.5 mm1.5 mm 1.5 mm0.8 mm 0.8 mm

Novaloc GM Novaloc GM 15°

ou

Matriz de 
impressão
4 unidades

Caixa de matriz
(incluindo fio de alívio de processamento)

Elemento de retenção

Prolongada

Vermelho (aprox. 300 g) Amarelo (aprox. 1200 g) Azul (aprox. 2100 g)

Branco (aprox. 750 g) Verde (aprox. 1650 g) Preto (aprox. 2550 g)

Titânio PEEK

Manga de montagem

Análogo 
de modelo

Análogo de modelo - 
angulado 15°

2010.722-NOV

2010.703-NOV

2010.710-NOV 2010.712-NOV 2010.714-NOV

2010.711-NOV 2010.713-NOV 2010.715-NOV

2010.701-NOV 2010.702-NOV

2010.724-NOV

2010.721-NOV 2010.720-NOV

Sobredentadura
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Pilar anatómico estreito a 17°

Pilar anatómico 
estreito

Pilar  
anatómico

Pilar anatómico a 17°

Medições de Mini 
pilar cónico GM

Medições de pilar 
anatómico GM

17°

30°

115.275

115.278

115.276

115.279

115.277

115.280

1
.5 2

.5 3
.5

1
.5

2
.5

3
.5

2
.9 3

.9 4
.9

3
.9 4

.9 5
.9

Tr
an

sm
uc

o
sa

Tr
an

sm
uc

o
sa

4
.8

5
.8

4.75

6.05

4.25

4.85

6
.1

7
.3

6.1
7.3

4.8
5.8

114.871 114.872 114.873

1
.5 2

.5 3
.5

114.865 114.866 114.867

1
.5 2

.5 3
.5
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Medições de pilar 
Universal GM

Altura de chaminé de 4 mm/Ø 3.3/17°

Altura de chaminé de 4 mm/Ø 4.5/17°

Altura de chaminé de 6 mm/Ø 3.3/17°

Altura de chaminé de 6 mm/Ø 4.5/17°

Altura de chaminé de 4 mm/Ø 3.3/30°

Altura de chaminé de 4 mm/Ø 4.5/30°

Altura de chaminé de 6 mm/Ø 3.3/30°

Altura de chaminé de 6 mm/Ø 4.5/30°

114.802 114.803 114.804 114.814 114.815 114.816

114.808 114.809 114.810 114.820 114.821 114.822

114.805 114.806 114.807 114.817 114.818 114.819

114.811 114.812 114.813 114.823 114.824 114.825

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

1
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

2
.5

3
.5

3
.5

3
.5

3
.5

3
.5

3
.5

3
.5

1
.5 2

.5 3
.5

2
.5

2
.8 3

.8

2
.5 3
.2

2
.8 3

.8

3
.5

3
.8 4

.8

3
.5 4
.2

3
.8 4

.8

4
.5

4
.8 5

.8

4
.5 5
.2

4
.8 5

.8

3
.2 4

.2 5
.2
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Kits Grand 
Morse® 
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Artigos

Artigos

Grand Morse®

Kit cirúrgico

Kit cirúrgico Grand 
Morse® e WS

Estojo de polímero autoclavável.

Estojo de polímero autoclavável. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a composição 
completa com brocas sem código de cores, use o código 110.302.

110.288

103.162

103.213

103.164

103.166

103.167

103.168

103.163

103.170

103.513

103.514

103.515 

103.516

103.517

110.287

103.162

103.213

103.164

103.166

103.514

103.167

103.168

103.215

103.163

103.169

103.170

103.513

103.515

103.516

103.517

103.221

103.578

103.579

103.580

103.581

103.582

103.425 

103.561

103.564

103.567

103.570

103.573

103.576

105.131

104.060

103.578

103.579

103.580

103.581

103.582

103.425

103.561

128.029

103.564

103.567

103.570 

103.573

103.576

105.131

105.002

104.060

105.130

105.130

104.028

105.129

128.019

128.020

128.021

128.022

128.023

128.028

129.004

129.001

104.050

103.426

105.018

104.028

104.012

105.129

105.001

128.019

128.020

128.021

128.022

128.023

128.024

128.025

128.028

129.004

129.001

104.050

103.426

Estojo para kit cirúrgico GM

Broca helicoidal 2.0 Plus

Broca piloto 2.0/3.0 Plus

Broca helicoidal 3.0 Plus

Broca helicoidal 3.3 Plus

Broca helicoidal 3.8 Plus

Broca helicoidal 4.3 Plus

Broca helicoidal 2.8 Plus

Broca inicial Plus

Broca piloto GM 2.8/3.5

Broca piloto GM 3.0/3.75

Broca piloto GM 3.3/4.0

Broca piloto GM 4.3

Broca piloto GM 4.3/5.0

Estojo para kit cirúrgico GM/WS

Broca helicoidal 2.0 Plus

Broca piloto 2.0/3.0 Plus

Broca helicoidal 3.0 Plus

Broca helicoidal 3.3 Plus

Broca piloto GM 3.0/3.75

Broca helicoidal 3.8 Plus

Broca helicoidal 4.3 Plus

Broca piloto 4.3/5.3 Plus

Broca helicoidal 2.8 Plus

Broca helicoidal 5.3 Plus

Broca inicial Plus

Broca piloto GM 2.8/3.5

Broca piloto GM 3.3/4.0

Broca piloto GM 4.3

Broca piloto GM 4.3/5.0

Broca piloto CM 5.3/6.0 Plus

Broca de contorno cónica 3.5

Broca de contorno cónica 3.75

Broca de contorno cónica 4.0

Broca de contorno cónica 4.3

Broca de contorno cónica 5.0

Broca cónica 2.0

Broca cónica 3.5

Broca cónica 3.75

Broca cónica 4.0

Broca cónica 4.3

Broca cónica 5.0

Broca cónica 6.0

Driver para implantes GM - Contra-ângulo

Chave de parafusos Neo (média)

Broca de contorno cónica 3.5

Broca de contorno cónica 3.75

Broca de contorno cónica 4.0

Broca de contorno cónica 4.3

Broca de contorno cónica 5.0

Broca cónica 2.0

Broca cónica 3.5

Medidor de altura WS

Broca cónica 3.75

Broca cónica 4.0

Broca cónica 4.3

Broca cónica 5.0

Broca cónica 6.0

Driver para implantes GM - Contra-ângulo

Driver para implantes Smart/WS - Contra-ângulo

Chave de parafusos Neo (média)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (longa)

Driver para implantes manual - Contra-ângulo

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (curta)

Indicador de direção 2.8/3.5

Indicador de direção 3.0/3.75

Indicador de direção 3.3/4.0

Indicador de direção 3.6/4.3

Indicador de direção 4.3/5.0

Medidor de altura GM

Medidor de profundidade

Pinça de titânio

Chave dinamométrica

Extensão de broca

Ligação hexagonal - Chave dinamométrica (longa)

Driver para implantes manual - Contra-ângulo

Chave de parafusos manual (média)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica

Driver para implantes Smart/WS - Chave dinamométrica (curta)

Indicador de direção 2.8/3.5

Indicador de direção 3.0/3.75

Indicador de direção 3.3/4.0

Indicador de direção 3.6/4.3

Indicador de direção 4.3/5.0

Indicador de direção WS 4.3/5.0

Indicador de direção WS 5.3/6.0

Medidor de altura GM

Medidor de profundidade

Pinça de titânio

Chave dinamométrica

Extensão de broca

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.
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Artigos

Helix GM® 
Kit cirúrgico compacto

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado. 

*A broca cónica 7.0 não está incluída na composição do kit pré-montado (110.303).

Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a colocação de implantes Helix GM® em todos os tipos de osso. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a composição completa 
com brocas sem código de cores, use o código 110.303.

110.297

103.170

103.425

103.561 

103.564 

103.567 

103.570 

103.573 

103.576 

103.577 

104.060

104.028

103.426

103.578 

103.579 

103.580 

103.581 

103.582

105.131 

105.130

105.129 

103.513

103.514

103.515

103.516

103.517

128.028

128.030

128.031

128.019

128.020

128.021

128.022

128.023

129.004

104.050

Estojo para kit cirúrgico compacto Helix GM®

Broca inicial

Broca cónica 2.0

Broca cónica 3.5

Broca cónica 3.75

Broca cónica 4.0

Broca cónica 4.3

Broca cónica 5.0

Broca cónica 6.0

Broca cónica 7.0 (curta)*

Chave de parafusos manual Neo (média)

Driver para implantes manual - Contra-ângulo

Extensão de broca

Broca de contorno cónica 3.5

Broca de contorno cónica 3.75

Broca de contorno cónica 4.0

Broca de contorno cónica 4.3

Broca de contorno cónica 5.0

Driver para implantes GM - Contra-ângulo 

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (longa)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (curta)

Broca piloto GM 2.8/3.5

Broca piloto GM 3.0/3.75

Broca piloto GM 3.3/4.0

Broca piloto GM 4.3

Broca piloto GM 4.3/5.0

Medidor de altura GM

Medidor de ângulo para broca 2.0 de 17º

Medidor de ângulo para broca 2.0 de 30º

Indicador de direção 2.8/3.5

Indicador de direção 3.0/3.75

Indicador de direção 3.3/4.0

Indicador de direção 3.6/4.3

Indicador de direção 4.3/5.0

Medidor de profundidade

Chave dinamométrica
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CONFIE EM SI

O procedimento cirúrgico para a colocação de implantes pode ser percecionado 

como complexo, especialmente quando realizado nas regiões posteriores 

com visibilidade limitada ou perto de estruturas anatómicas como os canais 

nervosos. O Neodent® Control System reforça a confiança e a eficiência durante 

o procedimento cirúrgico.

Proteger estruturas anatómicas

Controlar a visibilidade limitada

A colocação de implantes exige rigor e o

Neodent® Control System foi concebido para reduzir 

o risco de uma perfuração excessiva e para proteger 

estruturas anatómicas como nervos, seio maxilar ou 

raízes adjacentes, fixando a profundidade final.

O Neodent® Control System ajuda a reforçar a 

confiança durante situações com visibilidade reduzida 

devido a dentes adjacentes, abertura limitada da boca, 

sangue, saliva, que dificultam a leitura das linhas da 

broca helicoidal ao chegar à profundidade planeada.

Solução intuitiva
O Neodent® Control System é uma solução com códigos de cores que facilita 

a identificação da sequência de perfuração, o diâmetro e comprimento do 

implante e a combinação de broca e stop.

Solução para múltiplas utilizações
Os stops para brocas Control Neodent® são fabricados em titânio para 

limpeza e autoclavagem profissionais, de modo a poderem ser utilizados 

várias vezes.

Fixar o sistema de bloqueio do stop
O stop para brocas Control Neodent® inclui um sistema moderno de bloqueio 

para brocas que permite um engate fácil e seguro na broca, proporcionando 

uma experiência cirúrgica tranquila.



Clique

Kit de sistema de retenção 
fácil de utilizar
O kit de stops para broca Control 
Neodent® inclui um sistema de 
retenção inovador.

Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0 Ø 6.0 Ø 7.0

Perspetiva geral dos códigos de cor Neodent®

Diâmetro marcado a laser

8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm

Código de cores segundo o comprimento 

do implante

Mecanismo prático de captação 

e colocação que poupa tempo 

durante o procedimento cirúrgico.

Portfólio compatível com os implantes Helix GM®

8

10

11.5

3.5 3.75 4.0 4.3 5.0 6.0 7.0

13

Diâmetro

Comprimento

DRA. ARANTZA RODRIGUEZ, de Espanha
A Neodent®, comparativamente a outras marcas, dá-me segurança e estabilidade 
a longo prazo, o que me dá muita confiança a mim e, claro, ao meu paciente.

“
“

an os
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Artigos

Kit compacto Helix GM® 

brocas Control Stop

Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a colocação de implantes Helix GM® em todos os tipos 
de osso, utilizando as brocas Neodent® Control Stop. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a composição 
completa, use o código 110.308.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado. 

*A broca cónica Control Stop 7.0 não está incluída na composição do kit pré-montado (110.308).

110.297

103.170

103.492

103.493

103.494

103.495

103.496

103.497

103.498

103.499

104.060

104.028

103.426

103.500

103.501

103.502

103.503

103.504

105.131 

105.130

105.129

103.513

103.514

103.515

103.516

103.517

128.028

128.030

128.031

128.019

128.020

128.021

128.022

128.023

129.004

104.050

Estojo para kit cirúrgico compacto Helix GM®

Broca inicial

Broca cónica Control Stop 2.0

Broca cónica Control Stop 3.5

Broca cónica Control Stop 3.75

Broca cónica Control Stop 4.0

Broca cónica Control Stop 4.3

Broca cónica Control Stop 5.0

Broca cónica Control Stop 6.0 (curta)

Broca cónica Control Stop 7.0 (curta)

Chave de parafusos manual Neo (média)

Driver para implantes manual - Contra-ângulo

Extensão de broca

Broca cónica Control Stop 3.5+

Broca cónica Control Stop 3.75+

Broca cónica Control Stop 4.0+

Broca cónica Control Stop 4.3+

Broca cónica Control Stop 5.0+

Driver de implantes GM - chave dinamométrica (longa)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (curta) 

Broca piloto 3.5

Broca piloto 3.75

Broca piloto 4.0

Broca piloto 4.3

Broca piloto 5.0

Medidor de altura GM

Medidor de ângulo para broca 2.0 de 17º

Medidor de ângulo para broca 2.0 de 30º

Indicador de direção 2.8/3.5

Indicador de direção 3.0/3.75

Indicador de direção 3.3/4.0

Indicador de direção 3.6/4.3

Indicador de direção 4.3/5.0

Medidor de profundidade

Chave dinamométrica

Artigos

Kit de stop para 
broca Control

Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a esterilização e o engate dos stops para broca 
Neodent® Control nas brocas. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a composição 
completa, use o código 110.306.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.

110.307

125.144

125.145

125.146

125.147

125.148

125.149

125.150

125.151

125.152

125.153

125.154

125.155

125.156

125.157

125.158

125.159

125.160

125.161 

125.162

125.163

Estojo para kit de stop para broca Control

Stop para broca Control 8.0 D2.0

Stop para broca Control 10.0 D2.0

Stop para broca Control 11.5 D2.0

Stop para broca Control 13.0 D2.0

Stop para broca Control 8.0 D3.5

Stop para broca Control 10.0 D3.5

Stop para broca Control 11.5 D3.5

Stop para broca Control 13.0 D3.5

Stop para broca Control 8.0 D3.75/4.0

Stop para broca Control 10.0 D3.75/4.0

Stop para broca Control 11.5 D3.75/4.0

Stop para broca Control 13.0 D3.75/4.0

Stop para broca Control 8.0 D4.3/5.0

Stop para broca Control 10.0 D4.3/5.0

Stop para broca Control 11.5 D4.3/5.0

Stop para broca Control 13.0 D4.3/5.0

Stop para broca Control 8.0 D6.0/7.0

Stop para broca Control 10.0 D6.0/7.0

Stop para broca Control 11.5 D6.0/7.0

Stop para broca Control 13.0 D6.0/7.0
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Kit protético 
Grand Morse®

Estojo de polímero autoclavável. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com 
a composição completa, use o código 110.304.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.

Artigos

Grand Morse®  
Kit de seleção protética

Estojo de polímero autoclavável. 
Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a 
composição completa, use o código 110.305.

110.295

114.772

114.773

114.774

114.775

114.776

114.777

114.778

114.779

114.780

114.781

114.782

114.783

114.784

114.785

114.786

114.787 

114.788

114.789

114.790

114.791

114.792

114.793

114.794

114.795

114.796

114.797

114.798

114.799

114.800

114.801

104.058

128.028

Estojo para kit de seleção protética GM

Pilar de prova GM 3.3X6X0.8

Pilar de prova GM 3.3X6X1.5

Pilar de prova GM 3.3X6X2.5

Pilar de prova GM 3.3X6X3.5

Pilar de prova GM 3.3X6X4.5

Pilar de prova GM 3.3X6X5.5

Pilar de prova GM 4.5X6X0.8

Pilar de prova GM 4.5X6X1.5

Pilar de prova GM 4.5X6X2.5

Pilar de prova GM 4.5X6X3.5

Pilar de prova GM 4.5X6X4.5

Pilar de prova GM 4.5X6X5.5

Pilar de prova GM 17° 3.3X6X1.5

Pilar de prova GM 17° 3.3X6X2.5

Pilar de prova GM 17° 3.3X6X3.5

Pilar de prova GM 17° 4.5X6X1.5 

Pilar de prova GM 17° 4.5X6X2.5

Pilar de prova GM 17° 4.5X6X3.5

Pilar de prova GM 30° 3.3X6X1.5

Pilar de prova GM 30° 3.3X6X2.5

Pilar de prova GM 30° 3.3X6X3.5

Pilar de prova GM 30° 4.5X6X1.5

Pilar de prova GM 30° 4.5X6X2.5

Pilar de prova GM 30° 4.5X6X3.5

Prova de pilar anatómico GM 1.5

Prova de pilar anatómico GM 2.5

Prova de pilar anatómico GM 3.5

Prova de pilar anatómico lateral GM 1.5

Prova de pilar anatómico lateral GM 2.5

Prova de pilar anatómico lateral GM 3.5

Chave de parafusos manual Neo (curta)

Medidor de altura GM

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.

Artigos

110.294

105.146

105.135

105.136

105.138

105.137

105.133

105.132

105.157

104.005

128.028

104.050

Estojo para kit protético GM

Conexão de torque da chave de parafusos Neo - Contra-ângulo (extra-curta)

Conexão de torque da chave de parafusos Neo - Contra-ângulo (curta)

Conexão de torque da chave de parafusos Neo - Contra-ângulo (médio)

Chave de parafusos hexagonal para próteses - Contra-ângulo

Chave de parafusos hexagonal para próteses - Chave dinamométrica

Conexão de torque da chave de parafusos Neo (curta) - Chave dinamométrica

Conexão de torque da chave de parafusos Neo (média) - Chave dinamométrica 

Chave de parafusos Neo longa para chave dinamométrica

Torque para chave de parafusos manual

Medidor de altura GM

Chave dinamométrica
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Instrumentos 
Grand Morse®
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103.502

103.500

103.504

103.503

103.501

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para preparação da base de implantação em 
tipos de osso I e II para os implantes Helix GM®;
:: Attachment para encaixar stops para broca;
:: Com código de cores segundo o diâmetro da 
broca e 2 riscas de cor para identificação.

Ø 3.5+

Ø 3.75+

Ø 4.0+

Ø 4.3+

Ø 5.0+

Brocas cónicas+ Control Stop

125.148

125.160

125.156

125.152

125.144

Ø 6.0/7.0

Ø 2.0

Ø 3.5

Ø 3.75/4.0

Ø 4.3/5.0

8 mm

125.149

125.161

125.157

125.153

125.145

10 mm

125.150

125.162

125.158

125.154

125.146

11.5 mm

125.151

125.163

125.159

125.155

125.147

13 mm

:: Disponível em titânio;
:: Para utilização com as brocas Control Stop;
:: Controlo físico da profundidade de perfuração.

Stops para broca Control

103.496

103.494 103.498

103.499

103.493 103.497

103.495

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para os implantes Helix GM®.
:: Attachment para encaixar stops para broca;
:: Com código de cores segundo o diâmetro da broca.

Ø 2.0

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 5.0

Ø 6.0

Ø 7.0

Brocas cónicas Control Stop

103.492103.170

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: 2.0 mm de diâmetro.

Broca inicial

103.425

103.570 103.572103.571

103.564 103.566103.565

103.576

103.561 103.563103.562

103.573 103.575103.574

103.567 103.569103.568

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para implantes Helix GM®  
e Drive GM®;
:: Com código de cores segundo o diâmetro da broca.

Curto
31 mm

Ø 2.0

Ø 3.5

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 5.0

Ø 6.0

Regular 
35 mm

Longo 
43 mm

Brocas cónicas

103.162

103.167103.226

103.164 103.230103.224

103.163 103.229103.223

103.222 103.228

103.168103.227

103.166 103.231103.225

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para os implantes 
Titamax GM®.

Curto
31 mm

Ø 2.0

Ø 2.8

Ø 3.0

Ø 3.3

Ø 3.8

Ø 4.3

Regular 
35 mm

Longo 
43 mm

Brocas helicoidais

103.580

103.578

103.582

103.581

103.579

:: Para preparação da base de implantação em tipos 
de osso I e II para os implantes Helix GM®;
:: Com código de cores segundo o diâmetro da 
broca e 2 riscas de cor para identificação.

Ø 3.5+

Ø 3.75+

Ø 4.0+

Ø 4.3+

Ø 5.0+

Brocas cónicas+

103.426

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Coloque a broca diretamente na extensão de broca.

Extensão de broca

103.514

103.215

103.213

103.517

103.516

103.515

103.221

103.513

103.214

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: O aumento do diâmetro no rebordo do alvéolo cirúrgico 
facilita a penetração da broca seguinte ou do implante.

Ø 2/3

Ø 5.0Ø 3.5

Ø 3.8/4.3Ø 3.75

Ø 4.3/5.3Ø 4.0

Ø 5.3/6Ø 4.3

Brocas piloto

128.019

128.023

128.021

128.020

128.022

:: Disponível em titânio;
:: Instrumento para guiar a posição do 
implante;
:: Diâmetro da faixa central corresponde 
ao diâmetro do implante GM;
:: Lado mais pequeno para utilizar 
depois da broca de Ø 2.0 mm;
:: Lado maior para utilizar depois da 
última broca antes da colocação do 
implante.

3.6/4.32.8/3.5

4.3/5.03.0/3.75

3.3/4.0

Indicadores de direção

128.028

:: Disponível em titânio;
:: Para selecionar os pilares protéticos GM;
:: Marcas correspondem às alturas da transmucosa.
:: Pode ser utilizado como posicionador para radiografia.

6.55.5
3.5
1.5

4.5
2.5
0.8

Medidor de altura GM

103.560103.559

103.577Ø 7.0
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:: Disponível em polímero;
:: Peça de substituição;
:: Para manter os stops organizados e para 
encaixar ou remover das brocas.

Suporte para kit de stop Control

110.310
105.138 105.137

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para colocação e aplicação de torque sobre Mini 
pilares cónicos GM e Micro pilares GM.

Contra-ângulo
Chave 

dinamométrica

Driver hexagonal para próteses

105.133 105.132 105.157

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Curto
16.5 mm

Média
22 mm

Longo
32 mm

Conexão de torque da chave de  
parafusos Neo - Chave dinamométrica

105.150 105.151 105.152

:: Para colocar bases de titânio GM para solução 
angulada com chave dinamométrica;
:: Torque máximo de 20 N.cm.

Curto
16.5 mm

Média
22.5 mm

Longo
28.5 mm

Chave de parafusos de solução  
angulada para chave dinamométrica

105.147 105.148 105.149

:: Para colocar bases de titânio GM para solução 
angulada com contra-ângulo;
:: Torque máximo de 20 N.cm.

Curto
20 mm

Média
26 mm

Longo
32 mm

Chave de parafusos de solução 
angulada para contra-ângulo

103.424

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Utilizado na segunda etapa cirúrgica;
:: Forma o osso em redor da plataforma do 
implante, preparando o perfil de emergência de 
modo a adaptar-se aos componentes protéticos.

Broca de perfil ósseo GM com guia

128.030 128.031

:: Disponível em titânio;
:: Ângulos: 17° e 30°;
:: Para selecionar e planear a angulação dos pilares 
durante procedimentos cirúrgicos;
:: Utilização sugerida: após a broca helicoidal 2.0.

17° 30°

Medidor de ângulo para broca 2.0

128.032 128.033

:: Disponível em titânio;
:: Ângulos: 17° e 30°;
:: Para uma seleção e planeamento mais rigorosos 
da angulação dos pilares durante a fase protética.

17° 30°

Medidor de ângulo GM

104.058 104.060

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha

Curto
21 mm

Média
25 mm

Longo
37 mm

Chave de parafusos manual Neo

105.146 105.135

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha; 
:: Conexão de torque da chave de parafusos  
Neo extra-curta;
- Contra-ângulo (105.146) recomendado para os copings 
de moldagem, tampas de fecho e pilares de cicatrização.

Extra curto
16.5 mm

Curto
24 mm

Conexão de torque da chave de 
parafusos Neo - Contra-ângulo

105.129 105.130

:: Para colocar os implantes GM com a chave 
dinamométrica (104.050);
:: Com seis marcas para indicar a posição da face 
de indexação hexagonal;
:: As marcas de laser indicam a profundidade  
da colocação do implante, nível do osso, 1 e  
2 mm abaixo do osso e a última marca (3 mm)  
de espaço biológico;
:: Torque máximo: 60 N.cm..

Curto
22 mm

Longo 
30 mm

Driver para implantes GM - 
Chave dinamométrica

105.131

:: Para captar o implante diretamente da embalagem;
:: Para colocar os implantes GM com o contra-ângulo ou 
fixados a uma chave de parafusos manual para conexões 
de contra-ângulo (104.028) para colocação manual;
:: Com seis concavidades para indicar a posição da face de 
indexação hexagonal;
:: As marcas de laser indicam a profundidade da colocação 
do implante, nível do osso, 1 e 2 mm abaixo do osso e a 
última marca (3 mm) de espaço biológico;
:: Torque máximo: 35 N.cm.

Driver para implantes GM - 
Contra-ângulo

104.070

105.167

Longo
37 mm
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104.028 104.005

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para as conexões de contra-ângulos: ligadas ao 
driver para implantes GM, transforma-se num driver 
manual para colocação do implante;
:: Para as conexões da chave dinamométrica: ligadas 
às chaves de parafusos, permite a aplicação de um 
torque manual.

Conexões para 
contra-ângulo

Conexões 
para chave 

dinamométrica

Driver para implantes manual

104.050

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma limpeza 
adequada do conjunto.

Chave dinamométrica

130.118 130.114

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para remover os parafusos com roscas internas 
dos implantes, após a remoção dos parafusos;
:: Compatível com pilares com parafusos 
removíveis Neo. 

Longo

Removedor para pilares com 
roscas internas

130.119 130.115

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Compatível com parafusos removíveis 
Neo para pilares. 

Longo

Removedor para parafusos Neo
130.117 130.116

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para remover os parafusos removíveis Neo e os pilares com roscas 
internas dos implantes, após a remoção dos parafusos;
:: Compatível com pilares com parafusos removíveis Neo. 

Longo

Conjuntos de remoção para pilares com 
roscas internas e parafusos Neo
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easyguide
Neodent

NEODENT® EASYGUIDE PERMITE PROCEDIMENTOS COM UMA 
MÃO, SEM PUNHOS DE BROCA

RESULTADOS CIRÚRGICOS PREVISÍVEIS

Confiança para o posicionamento 
rigoroso do implante

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO EFICIENTES

Técnica simples e intuitiva

ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO POR PARTE 
DO PACIENTE
Comunicação para criar confiança e captar 
pacientes

Técnica simples

Número de instrumentos reduzido

As cirurgias podem ser realizadas sem assistência

TÉCNICA DE CIRURGIA GUIADA SIMPLES

Comodidade cirúrgica em procedimentos 
com uma mão

SIMPLICIDADE NUMA MÃO

A geometria única das brocas cónicas Neodent® EasyGuide são indicadas para todos os tipos de osso e 
dispensa a necessidade de tipos de brocas ou machos adicionais, simplificando a sequência de perfuração.

A Neodent® foi concebida para oferecer técnicas cirúrgicas guiadas simples, que possibilitam resultados 
cirúrgicos previsíveis, protocolos de tratamento eficientes e aceitação do tratamento por parte do paciente.

DESIGN COM UMA BROCA

STOP DE TITÂNIO 
INTEGRADO PARA 
CONTROLO FÍSICO DA 
PROFUNDIDADE, COM 
MANGA COLORIDA 
CORRESPONDENTE NA 
GUIA CIRÚRGICA

CÓDIGO DE CORES 
SEGUNDO O DIÂMETRO 
DO IMPLANTE

COMPRIMENTOS 
DE IMPLANTES 
CORRESPONDENTES NA 
PARTE ATIVA

COMPRIMENTO MARCADO 
A LASER

1 2

3 4

1

2

3

4
DR. FERNANDO DUQUE, de França
O EasyGuide é fácil de utilizar, acho que é perfeitamente 
simples. As ferramentas que nos oferece são fáceis de utilizar 
e conseguimos obter resultados cirúrgicos e protéticos 
excelentes com isto.“

“an os
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2
31

2

31

INÍCIO ÚNICO, 
INDEPENDENTEMENTE 
DO TIPO DE OSSO

IDENTIFICAÇÃO 
SIMPLES DO 
COMPRIMENTO 
DO IMPLANTE

SEQUÊNCIA DE PERFURAÇÃO COM 
CÓDIGO DE CORES PARA CADA 
DIÂMETRO DE IMPLANTE

3
21

KIT EASYGUIDE REGULAR/LARGO • Ø 4.0, Ø 4.3, Ø 5.0KIT EASYGUIDE ESTREITO/REGULAR • Ø 3.5, Ø 3.75

MANGA ESTREITA: Ø3.5/Ø3.75  MANGA REGULAR: Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

TAC (CBCT) 3D (DICOM) 
Intraoral ou digitalização para 

laboratório (imagens STL)

A guia cirúrgica tem de conter 
as mangas que guiam os 

instrumentos e os implantes.

Implante posicionado respeitando 
a anatomia do paciente e resultado 
protético. A Neodent® EasyGuide é 

compatível com os principais softwares.

A Neodent® EasyGuide 
contém dois kits cirúrgicos, 

selecionados segundo o 
diâmetro do implante.

4. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

3. PRODUÇÃO DA GUIA CIRÚRGICA1. AQUISIÇÃO DE DADOS

2. PLANEAMENTO VIRTUAL

2 3 41

PREPARAÇÃO TOTALMENTE GUIADA DA BASE DO IMPLANTE

• Contacto estreito entre a broca e a manga para rigor 
da angulação;
• Controlo da profundidade com stops de broca.

INSERÇÃO TOTALMENTE GUIADA DO IMPLANTE

• O driver para implantes ajusta-se na manga para 
uma inserção totalmente guiada com controlo físico da 
profundidade;
• Compensação: 10 mm.

DRA. MAJA CHMIELEWSKA, da Polónia
Na clínica, fazemos 100% das nossas cirurgias guiadas, ajuda muito. A 
restauração prostodôntica no final do tratamento, mas também para o conforto 
do paciente e para a fluidez das nossas cirurgias. Recomendo vivamente 
começar assim! O EasyGuide é muito útil e muito fluído para a nossa utilização 
e prática cirúrgica.

“

“an os



72

Kits  
Neodent® 

EasyGuide
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Artigos

Kit Neodent® EasyGuide para 
implantes de diâmetros  
estreitos/regulares
Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a colocação de implantes Helix GM® de Ø3.5 e Ø3.75 
em todos os tipos de osso, utilizando a técnica cirúrgica guiada 
Neodent® EasyGuide.

110.313

125.170

105.161

105.162

103.583

103.519

103.545

103.546

103.547

103.548

103.549

103.550

103.551

103.552

103.553

103.554

103.555

103.556

103.557

105.167

104.060

103.558

125.176

103.395

125.142

129.034

104.050

Kit EasyGuide estreito/reg. Diâm. Moldeira

Estabilizador estreito GM – 3 unidades por kit

Driver GM estreita para contra-ângulo

Driver GM estreita para chave dinamométrica

Extrator de mucosa estreito

Broca niveladora para osso estreita

Broca inicial estreita

Broca cónica estreita D3.5X8

Broca cónica estreita D3.5X10

Broca cónica estreita D3.5X11.5

Broca cónica estreita D3.5X13

Broca cónica estreita D3.5/3.75X8

Broca cónica estreita D3.5/3.75X10

Broca cónica estreita D3.5/3.75X11.5

Broca cónica estreita D3.5/3.75X13

Broca cónica estreita D3.75X8

Broca cónica estreita D3.75X10

Broca cónica estreita D3.75X11.5

Broca cónica estreita D3.75X13

Chave de parafusos Neo longa para contra-ângulo*

Chave de parafusos manual Neo (média)

Broca para fixador palatino

Fixador palatino

Broca de cirurgia guiada 1.3

Grampo de fixação – 3 unidades por kit

Medidor de profundidade

Chave dinamométrica

Artigos

Kit Neodent® EasyGuide para 
implantes de diâmetros  
regulares/largos
Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a colocação de implantes Helix GM® de Ø4.0, Ø4.3 
e Ø5.0 em todos os tipos de osso, utilizando a técnica cirúrgica 
guiada Neodent® EasyGuide.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.
*Verifique a disponibilidade.

110.314

125.171

105.163

105.164

103.584

103.518

103.520

103.521

103.522

103.523

103.524

103.529

103.530

103.531

103.532

103.533

103.534

103.535

103.536

103.537

103.538

103.539

103.540

103.541

103.542

103.543

103.544

105.167

104.060

103.558

125.176

103.395

125.142

129.034

104.050

Kit EasyGuide diâm. reg./largo Moldeira

Estabilizador regular GM – 3 unidades por kit

Driver GM regular para contra-ângulo

Driver GM regular para chave dinamométrica

Extrator de mucosa regular

Broca niveladora para osso regular

Broca inicial regular

Broca cónica regular D2.7X8

Broca cónica regular D2.7X10

Broca cónica regular D2.7X11.5

Broca cónica regular D2.7X13

Broca cónica regular D4.0X8

Broca cónica regular D4.0X10

Broca cónica regular D4.0X11.5

Broca cónica regular D4.0X13

Broca cónica regular D4.0/4.3X8

Broca cónica regular D4.0/4.3X10

Broca cónica regular D4.0/4.3X11.5

Broca cónica regular D4.0/4.3X13

Broca cónica regular D4.3/5.0X8

Broca cónica regular D4.3/5.0X10

Broca cónica regular D4.3/5.0X11.5

Broca cónica regular D4.3/5.0X13

Broca cónica regular D5.0X8

Broca cónica regular D5.0X10

Broca cónica regular D5.0X11.5

Broca cónica regular D5.0X13

Chave de parafusos Neo longa para contra-ângulo*

Chave de parafusos manual Neo (média)

Broca para fixador palatino

Fixador palatino

Broca de cirurgia guiada 1.3

Grampo de fixação – 3 unidades por kit

Medidor de profundidade

Chave dinamométrica

Nota: Os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado. 
*Verifique a disponibilidade.
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Instrumentos 
Neodent® 
EasyGuide
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103.545 103.520

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Stops de titânio incorporadas, 
correspondendo à cor da manga da 
guia cirúrgica;
:: Para rotura do osso cortical.

Brocas iniciais

Estreito Regular

103.583 103.584

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Para remover a mucosa antes de iniciar 
a osteotomia;
:: Rotação recomendada: 60 rpm.

Extratores de mucosa

Estreito Regular

103.558 125.176

:: Broca e fixador palatino disponível em 
aço inoxidável;
:: Fixador palatino colocado com a driver 
para implantes GM para contra-ângulo;
:: Torque máximo de 20 N.cm.

Broca
Fixador 
palatino

Broca e fixador palatino

103.546 103.550 103.554

Ø 3.5

8.0

Ø 3.5/3.75 Ø 3.75

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para implantes Helix GM® com Ø3.5 e Ø3.75 de 
diâmetro;
:: Stops de titânio incorporadas para um 
procedimento totalmente guiado, correspondendo 
à cor da manga da guia cirúrgica;
:: Código de cores segundo o diâmetro do implante;
:: Comprimento marcado a laser.

Brocas cónicas estreitas

103.547 103.551 103.55510.0

103.548 103.552 103.55611.5

103.549 103.553 103.55713.0

103.521 103.529 103.533

Ø 2.7

8.0

Ø 4.0 Ø 4.0/4.3 

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para implantes Helix GM® com Ø4.0, Ø4.3 e Ø5.0 
de diâmetro;
:: Stops de titânio incorporadas para um 
procedimento totalmente guiado, correspondendo  
à cor da manga da guia cirúrgica;
:: Código de cores segundo o diâmetro do implante;
:: Comprimento marcado a laser.

Brocas cónicas regulares

103.522 103.530 103.53410.0

103.523 103.531 103.53511.5

103.524 103.532 103.53613.0

103.537 103.541

Ø 4.3/5.0 Ø 5.0

103.538 103.542

103.539 103.543

103.540 103.544

103.395 125.142

:: Broca disponível em aço inoxidável;
:: Grampo guia disponível em titânio;
:: Para fixação inicial da guia cirúrgica.

Broca 
Ø 1.3

Grampo 
guia

Broca de cirurgia guiada 1.3 
e grampo guia

103.519 103.518

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Stops de titânio incorporadas, 
correspondendo à cor da manga da 
guia cirúrgica;
:: Para aplanar a superfície óssea antes 
da osteotomia.

Brocas niveladoras para osso

Estreito Regular
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:: Disponível em aço inoxidável;
:: Torque máximo: 20 N.cm.

Conexão de torque da chave de 
parafusos Neo - Contra-ângulo

105.161 105.163

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Com código de cores segundo a manga da 
guia cirúrgica;
:: Para iniciar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica;
:: Torque máximo: 35 N.cm.

Drivers GM para contra-ângulo

Estreito Regular

105.162 105.164

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Para terminar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica;
:: Torque máximo: 60 N.cm.

Drivers GM para chave 
dinamométrica

Estreito Regular

125.170 125.171

:: Disponível em titânio;
:: Com código de cores segundo a manga da guia 
cirúrgica;
:: Fixação adicional da guia cirúrgica.

Estreito Regular

Estabilizadores de guia

125.165

125.168

125.143

125.177

:: Disponível em titânio;
:: Comercializados em sacos de 10 unidades.

Manga regular D5.2

Manga estreita D3.93

Manga para grampo de fixação

Anilha para fixador palatino

Mangas para Neodent® EasyGuide

129.034

:: Disponível em titânio;
:: Com marcas correspondentes aos 
comprimentos dos implantes Helix GM®.

Medidor de profundidade

104.050

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma 
montagem e limpeza adequadas.

Chave dinamométrica

104.060

:: Disponível em aço cirúrgico e titânio.

Média
25 mm

Chave de parafusos manual Neo

105.167
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As expetativas crescentes de tratamentos com menor duração representam um desafio significativo para os médicos 
dentistas, especialmente em pacientes com deficiências anatómicas. O sistema de implantes Neodent® oferece uma 
solução otimizada para protocolos de tratamento fixos imediatos em pacientes edêntulos, mesmo com um maxilar 
superior com atrofia grave. O Neodent® NeoArch® permite melhorar significativamente a satisfação do paciente e a 
sua qualidade de vida, restabelecendo imediatamente a função e a estética(10).

NEODENT® NEOARCH®

SOLUÇÃO DE ARCADA COMPLETA FIXA IMEDIATA

UM SORRISO PARA TODOS

DR. PEDRO RODRIGUES, de Portugal
Esta fantástica conexão cónica com estes novos pilares. É muito, muito boa porque 
podemos colocar os implantes em profundidade e podemos manter o osso precioso 
em torno do colo do implante, e colocamos o pilar sem utilizar um perfilador ósseo, 
obtendo assim o melhor resultado para tecidos moles.“

“an os
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• Técnicas de implantação diferentes para evitar a utilização de procedimentos de enxerto (11).

• Desenho otimizado dos implantes para uma boa estabilidade primária em todos os tipos de osso (12).

Função imediata que resulta em tempos de tratamento reduzidos.

• Uma só conexão, independentemente dos diâmetros.

• Conexão única que combina "platform switching" associada a um cone Morse de 16° profundo, incluindo uma 

indexação interna.

Tranquilidade imediata, graças a uma base estável.

Estética de aspeto natural imediato com opções versáteis de restauração.

Um sistema de implante concebido para tratamentos imediatos 
previsíveis em todos os tipos de osso, mesmo com diferentes 
condições do osso alveolar residual.

SOLUÇÕES PARA TODAS AS NECESSIDADES CLÍNICAS

REABSORÇÃO ÓSSEA

Helix GM® Helix GM® Long

DR. JOE BHAT, do Reino Unido
O NeoArch transformou as minhas reconstruções de arcada completa na minha 
prática clínica. A quantidade de estabilidade primária que obtenho com os 
implante GM é inigualável.

“
“an os

• Grande variedade de alturas gengivais para responder a necessidades clínicas variadas. 

• Opções de pilares retos e angulados (0º, 17°, 30°, 45°, 52º e 60º).

Zygoma GM™



A embalagem Neodent® foi especialmente 

renovada para um manuseamento fácil e 

procedimentos cirúrgicos seguros, ao proporcionar 

segurança desde o armazenamento do implante 

até à recolha e transporte para a base do implante. 

As características do implante, tais como tipo, 

diâmetro e comprimento, podem ser identificadas 

no exterior da embalagem.

São fornecidos três rótulos autocolantes para 

colocação nos registos médicos do paciente 

e para informar a equipa de prótese. Também 

permitem a rastreabilidade de todos os artigos.

Depois de abrir o blister, repare que o implante se mantém aderido ao nível da tampa. Para quebrar a base de suporte do implante, segure 

na tampa e aplique um contra-torque com a conexão GM para contra-ângulo (torque máximo de 20 N.cm). No caso de instalação manual, 

utilize a driver para implantes Zygoma GM™ com a conexão de torque da chave de parafusos Neo. Conclua a colocação do implante com 

a ajuda da chave dinamométrica.

Instruções de utilização relativas à embalagem

Embalagem dos implantes Neodent® 
Zygoma GM™ e Helix GM® Long



81

A Neodent® volta a inovar, disponibilizando uma plataforma online 

concebida para fornecer instruções rápidas e práticas dos seus produtos:  

o site de Internet com e-IU (Instruções de utilização eletrónicas).

Para facilitar o acesso, refira o número do artigo, que se encontra na 

embalagem exterior do produto, neste catálogo ou que pode ser pedido 

ao distribuidor local. Introduzido o número do artigo no site da Internet, 

o profissional terá acesso a informações relevantes acerca do produto, 

como a respetiva descrição, indicação de utilização, contraindicações, 

manuseamento, rastreabilidade e outras características.

Acesso: ifu.neodent.com.br/en

e-IU – Instruções de utilização eletrónicas

Para aceder ao site 
da Internet das IU, 
digite o endereço 
acima referido no 
seu browser. 

Introduza no campo 
de pesquisa o 
número do artigo.

O resultado 
da pesquisa é 
apresentado abaixo do 
campo de pesquisa, 
informando acerca do 
código das Instruções 
de utilização, o nome 
do produto e os países 
onde as IU são válidas.

O site das IU na Internet 
abrir-se-á automaticamente 
numa nova janela. Caso 
queira descarregar o 
ficheiro, clique no ícone 
“save as” (guardar como) 
para descarregar o ficheiro 
no seu browser.

Clique no botão 
“download” 
(descarregar) 
para abrir  
o ficheiro.

ifu.neodent.com.br/en

1

4

2

3

5
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Helix GM® Long

Disponível com:

Descrição dos implantes:

• Implante de duplo cone completo;

• Contorno híbrido com uma peça coronal cilíndrica e área  

apical cónica;

• Ápex ativo incluindo uma extremidade pequena arredondada  

e macia e caneluras helicoidais;

• Desenho de rosca progressiva dinâmica: desde as roscas 

trapezoidais compressoras na área coronal às roscas auto-

roscantes na zona apical;

• Implante com rosca dupla em chumbo;

• Suporte integrado no corpo do implante, adaptado na embalagem;

• Superfície Neoporos;

• Conexão Grand Morse®.

Características de perfuração:

• Para posicionamento infraósseo, recomenda-se o 

acréscimo de 1 a 2 mm de comprimento ao implante 

durante a instrumentação cirúrgica;

• Velocidade de perfuração: 500-800 rpm;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 60 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Indicações:

• Indicado na colocação cirúrgica intraoral, nos tipos 

ósseos III/IV para casos edêntulos totais ou parciais e para 

próteses múltiplas.

®



83

Inicial Ø 3.75Ø 2.35 Ø 4.0

Sequência de perfuração

Osso tipo III e IV

O procedimento pode ser efetuado com cirurgia guiada. Verifique os instrumentos para mais informações.

OpcionalØ 3.75 mm

Ø 4.0 mm Opcional

22.5 mm20.0 mm 25.0 mm

109.1043

109.1046

109.1044

109.1047

109.1045

109.1048

Ø
 3

.7
5

Ø
 4

.0

NeoPoros

NeoPoros

Implantes Helix GM® Long

117.021 117.022

Tampa de fecho GM

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

0 mm 2 mm

103.453 103.462 103.463 103.464

106.223 106.224 106.225 106.226 106.227

106.228 106.229 106.230 106.231 106.232

Ø 5.5

Ø 7.0

6.5 mm5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mmPerfil

Pilares de cicatrização personalizáveis GM

106.207 106.208 106.209 106.210 106.211 106.212

106.213 106.214 106.215 106.216 106.217 106.218

Ø 3.3

Ø 4.5

5.5 mm4.5 mm3.5 mm2.5 mm1.5 mm0.8 mm

Tampa de cicatrização GM

:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);

106.250 106.251 106.252 106.253

106.254 106.255 106.256 106.257

Ø 5.5

Ø 6.5
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Zygoma GM™

Disponível com:

Descrição dos implantes:

• Contorno híbrido com uma peça coronal cilíndrica e área 

apical cónica;

• O ápex tem um perfil cónico com uma extremidade esférica 

e três caneluras helicoidais com espaçamento igual;

• Rosca trapezoidal e aumento progressivo da profundidade 

da rosca na porção apical;

• Proteção de tecidos: porção sem rosca, próximo da região 

cervical, indexada à face hexagonal;

• Suporte integrado no corpo do implante, adaptado 

na embalagem;

• Superfície Neoporos;

• Conexão Grand Morse®.

Características de perfuração:

• Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm;

• Velocidade de perfuração em direção lateral: 600-800 rpm;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 60 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Indicações:

• Indicado para procedimentos cirúrgicos na região 

posterior do maxilar superior e no zigoma, em casos 

de reabsorção grave no maxilar superior. Os implantes 

zigomáticos podem ser utilizados em procedimentos 

de carga imediata quando existe uma boa estabilidade 

primária e carga oclusal adequada.

®
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Piloto
Ø 2.3/3.2

Direção 
lateralØ 2.35 Ø 4.0Ø 3.75

Sequência de perfuração

OpcionalOpcionalØ 4.0 mm

30.0 mm 35.0 mm 40.0 mm37.5 mm 42.5 mm 45.0 mm 47.5 mm 50.0 mm 52.5 mm 55.0 mm

109.1049 109.1050 109.1051 109.1052 109.1053 109.1054 109.1055 109.1056 109.1057 109.1058

Ø
 4

.0

NeoPoros

Implantes Zygoma GM™

O procedimento pode ser iniciado com cirurgia guiada. Verifique os instrumentos para mais informações.

103.455 103.458 103.465 103.456 103.457

117.021 117.022

Tampa de fecho GM

:: Use a chave de parafusos manual Neo (104.060);
:: Não ultrapasse o torque de inserção de 10 N.cm.

0 mm 2 mm
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Acessórios

Sequência de 
colocação

Chaves de parafusos

Preveja 1.5-2.0 mm adicionais 
para o material da restauração;

Exact;

Espaço interoclusal mínimo de 4.5 mm a 
partir do nível da mucosa para pilares retos;

108.176 108.176

101.092

101.092

118.301118.303

3 3

Coping de moldagem 
de moldeira aberta 
para Slim Mini pilar 
cónico

Mini pilar cónico reto Slim
Coping de moldagem de 
moldeira aberta

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Mini pilar cónico

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Mini pilar cónico

Mini cónico 
Análogo de pilar

Mini pilar cónico 
reto Neo
Coping calcinável

Coping de CoCr 
para Mini pilar 

cónico Neo

ou

ou

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

118.302

Coping de titânio 
para Mini pilar 

cónico Neo

101.092

Convencional101.020

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

Mini pilar 
cónico GM

Prótese 

aparafusada 

múltipla

Ø 4.8 mm

2

2 2

Intraoral Digitalização do modelo Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Driver 
hexagonal 
para próteses

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

+

2

1

3
*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente de 

fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.270

116.269

Neotorque*

Parafuso para coping 
de substituição

Titânio
123.008

Protetor de 
polimento de Mini 
pilar cónico

2.5 mm

3.5 mm

Mini pilar 
cónico GM

ou
1.5 mm

32
N.cm

1 20
N.cm

2
Mini pilar cónico GM 
Exact 17°/30°/45°

*

60°

115.285

115.286

60º

*O
 m

in
i p

ila
r 

có
ni

co
 d

e 
6

0
º 

é 
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d
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o
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p
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 p
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a 
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r 
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d

o
 c

o
m
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o
m

a 
G

M
T

M
.

Coping híbrido de 
uma etapa para Mini 
pilar cónico Neo

Coping híbrido de uma 
etapa para Mini pilar 
cónico Neo

118.382

118.382

10
N.cm

10
N.cm

2

2

3

106.268

Cilindro de 
proteção para 
Mini pilar 
cónico Neo

108.218

108.218

3

3

Scanbody 
para 
Mini pilar 
cónico

Scanbody 
para 
Mini pilar 
cónico

115.302

115.303

115.300

115.301

52º45º Slim

45°/45° Slim/52°

O
 m

in
i p

ila
r 

có
ni

co
 d

e 
4

5
º 

S
lim

, o
 m

in
i p

ila
r 

có
ni

co
 d

e 
4

5
º 

e 
o
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i p

ila
r 

có
ni

co
 d

e 
5

2
º 
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s 
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a 
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o
 a
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 c

o
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m
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G

M
™

.

Parafuso removível Neo.

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – para pilares 
com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares com 1.5-2.5 GH

115.281

115.282

45º

3.5 mm

2.5 mm

1.5 mm 115.275

115.277

115.278

115.276 115.279

115.280

17º17º 30º30º
115.243 115.244 115.245

115.246 115.247 115.248

5.5 mm4.5 mm3.5 mm

2.5 mm1.5 mm0.8 mm
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60°

115.285

115.286

60º

*O
 m
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i p
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 d
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6
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115.302

115.303

115.300

115.301

52º45º Slim

45°/45° Slim/52°

O
 m

in
i p

ila
r 
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ni
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 d

e 
4

5
º 

S
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Coping de mini 
pilar cónico para 
prótese removível

15
N.cm

2

118.391

 Instrumento de remoção 
elemento de montagem

Instrumento elemento 
de retenção 

2010.731-NOV

2010.741-NOV

Extractor caixas de matriz

2010.751-NOV

2010.723-NOV

Espaçador para 
duplicação

2010.725-NOV

Elemento de 
montagem

2010.101-NOV

Caixa de matriz

Matriz de 
impressão
4 unidades

2010.722-NOV

Elemento de retenção

Vermelho (aprox. 300 g) Amarelo (aprox. 1200 g) Azul (aprox. 2100 g)

Branco (aprox. 750 g) Verde (aprox. 1650 g) Preto (aprox. 2550 g)

2010.710-NOV 2010.712-NOV 2010.714-NOV

2010.711-NOV 2010.713-NOV 2010.715-NOV

Caixa de matriz
(incluindo fio de alívio de processamento)

Com attachment Titânio PEEK

2010.703-NOV 2010.701-NOV 2010.702-NOV

Manga de montagem

2010.724-NOV

Analógico 
de modelo

2010.721-NOV

Acessórios

Sequência de colocação

Chaves de parafusos

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Driver 
hexagonal 
para próteses

Chave dinamométrica

Chave dinamométrica

+

+

2

1

*Aplicação de uma película de revestimento à base de 
carbono que fornece um coeficiente de fricção mais reduzido, 

resultando numa pré-carga acrescida.

116.270

116.269

Neotorque*

Parafuso para 
coping de 
substituição

Titânio
123.008

Protetor de 
polimento de Mini 
pilar cónico

2.5 mm

3.5 mm

Mini pilar 
cónico GM

ou
1.5 mm

32
N.cm

1 20
N.cm

2
Mini pilar cónico GM 
Exact 17°/30°/45°

*

Coping de mini pilar cónico GM 
para prótese removível

Sobredentadura

Recomendado para sobredentaduras em combinação com mini pilares cónicos.

116.292

116.291

Parafuso GM Neo (longo) – 
para pilares com 3.5-5.5 GH

Parafuso para pilar de substituição

Parafuso GM Neo – para pilares 
com 1.5-2.5 GH

115.281

115.282

45º

3.5 mm

2.5 mm

1.5 mm 115.275

115.277

115.278

115.276 115.279

115.280

17º17º 30º30º
115.243 115.244 115.245

115.246 115.247 115.248

5.5 mm4.5 mm3.5 mm

2.5 mm1.5 mm0.8 mm
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Medições de Mini pilar cónico GMMedições de Mini pilar cónico GM

17°
30°

45°*

*O Mini pilar cónico de 45º é indicado para utilização com Helix GM® Long e Zygoma GM™.

5
.6

6
.6

1
.5

2
.5

*O mini pilar cónico de 60º é indicado apenas para ser utilizado com Zygoma GMTM.

60°*

115.285 115.286

O mini pilar cónico de 52º é indicado apenas para ser utilizado com Zygoma GMTM.

O mini pilar cónico de 45º Slim é indicado apenas para ser utilizado com Zygoma GMTM.

52°*

45º Slim*

115.300

115.302

115.301

115.303

1
.5

1
.5

2
.5

2
.5

4
.9

4
.9

5
.9

5
.9

115.275 115.278

115.281

115.276 115.279

115.282

115.277 115.280

1
.5 2

.5 3
.5

1
.5

1
.5

2
.5

2
.5

3
.5

2
.9 3

.9 4
.9

3
.9

4
.9

4
.9

5
.9

5
.9
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Kits 
NeoArch® 
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Artigos

Artigos

Kit cirúrgico compacto 
Helix GM® Long

Kit cirúrgico  
Zygoma GM™

Estojo de polímero autoclavável.

Estojo de polímero autoclavável.

110.300

103.395

125.100

125.140

125.141

103.459

103.460

103.461

103.453

103.462

103.463

110.299

103.395

125.100

125.139

103.454

103.455

103.456

103.464

129.021

128.032

128.033

128.034

105.143

105.140

104.060

105.129

105.131

104.050

103.457

103.458

103.465

104.063

129.022

129.023

128.032

128.033

128.034

128.028

104.060

105.129

105.131

104.050

Estojo para kit cirúrgico compacto Helix GM® Long

Broca de cirurgia guiada 1.3 mm

Grampo guia da cirurgia guiada

Guia de perfuração para NGS Helix GM® Long 2.0/2.35 mm

Guia de perfuração para NGS Helix GM® Long 3.75/4.0 mm

Broca helicoidal para NGS Helix GM® Long 2.35 mm

Broca helicoidal para NGS Helix GM® Long 3.75 mm

Broca helicoidal para NGS Helix GM® Long 4.0 mm

Broca inicial Helix GM® Long 2.0 mm 

Broca helicoidal para Helix GM® Long 2.35 mm

Broca helicoidal para Helix GM® Long 3.75 mm

Estojo para kit cirúrgico Zygoma GM™

Broca de cirurgia guiada 1.3 mm

Grampo guia da cirurgia guiada 

Guia de perfuração para Ngs Zygoma GM™ 2.35 mm

Broca helicoidal para Ngs Zygoma GM™ 2.35 mm

Broca helicoidal para Zygoma GM™ 2.35 mm

Broca helicoidal para Zygoma GM™ 3.75 mm

Broca helicoidal para Helix GM® Long 4.0 mm

Posicionador para radiografia Helix GM® Long

Medidor de ângulo GM a 17º

Medidor de ângulo GM a 30º

Medidor de ângulo GM a 45º

Conexão GM regular para chave dinamométrica para cirurgia guiada

Conexão GM regular para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Chave de parafusos manual Neo (média)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (curta)

Driver para implantes GM - Contra-ângulo

Chave dinamométrica

Broca helicoidal para Zygoma GM™ 4.0 mm

Broca de direção lateral para Zygoma GM™ 4.0 mm

Broca piloto helicoidal para Zygoma GM™ 2.3/3.2 mm

Driver de colocação para Zygoma GM™

Sonda para Zygoma GM™ 2.35 mm

Sonda para Zygoma GM™ 4.0 mm

Medidor de ângulo GM a 17º

Medidor de ângulo GM a 30º

Medidor de ângulo GM a 45º

Medidor de altura GM

Chave de parafusos manual Neo (média)

Driver para implantes GM - Chave dinamométrica (curta)

Driver para implantes GM - Contra-ângulo

Chave dinamométrica

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado.
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Instrumentos 
NeoArch® 
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103.453

103.455

103.458

103.454

103.462

103.465

103.459

103.463

103.456

103.460

103.464

103.457

103.461

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para os implantes 
Helix GM® longos

Brocas Helix GM® Long

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para os implantes 
Helix GM® Long em cirurgia guiada.

Inicial

Ø 2.35

Ø 4.0

Ø 2.35

Ø 2.35

Piloto
Ø 2.3/3.2

Ø 2.35

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 4.0

Brocas Helix GM® Long 
para cirurgia guiada

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Após utilizar a primeira broca, a guia cirúrgica 
tem de ser retirada, devendo iniciar-se o protocolo 
convencional.

Broca Zygoma GM™ para 
cirurgia guiada

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para os implantes 
Zygoma GM™.

Brocas Zygoma GM™

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Extremidade esférica com pino guia e 
lâminas helicoidais para preparação do local 
para a colocação do implante na técnica 
externalizada.

Broca de direção lateral para 
Zygoma GM™

105.131

:: Para captar o implante diretamente da embalagem;
:: Para colocar os implantes GM com o contra-ângulo ou 
fixados a uma chave de parafusos manual para conexões 
de contra-ângulo (104.028) para colocação manual;
:: Com seis concavidades para indicar a posição da face 
de indexação hexagonal;
:: As marcas de laser indicam a profundidade da 
colocação do implante, nível do osso, 1 e 2 mm abaixo 
do osso e a última marca (3 mm) de espaço biológico;
:: Torque máximo: 35 N.cm.

Driver para implantes GM - 
Contra-ângulo

105.129 105.130

:: Para colocar os implantes GM com a chave 
dinamométrica (104.050);
:: Com seis marcas para indicar a posição da face 
de indexação hexagonal;
:: As marcas de laser indicam a profundidade da 
colocação do implante, nível do osso, 1 e 2 mm 
abaixo do osso e a última marca (3 mm) de espaço 
biológico;
:: Torque máximo: 60 N.cm.

Curto
22 mm

Longo 
30 mm

Driver para implantes GM - 
Chave dinamométrica

105.133 105.132 105.157

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Curto
16.5 mm

Média
22 mm

Longo
32 mm

Conexão de torque da chave de  
parafusos Neo - Chave dinamométrica

104.058 104.060

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Curto
21 mm

Média
25 mm

Longo
37 mm

Chave de parafusos manual Neo

128.028

:: Disponível em titânio;
:: Para selecionar os pilares protéticos GM;
:: Marcas correspondem às alturas da 
transmucosa;
:: Pode ser utilizado como posicionador para 
radiografia.

6.55.5
3.5
1.5

4.5
2.5
0.8

Medidor de altura GM

104.070

105.156

Extralongo 
45 mm
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105.138 105.137

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para instalar e aplicar o torque em Mini pilares 
cónicos retos GM e Micro pilares GM;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Contra-
ângulo

Chave 
dinamométrica

Driver hexagonal para próteses

103.395 125.100

:: Broca disponível em aço cirúrgico;
:: Grampo guia disponível em titânio;
:: Para fixação inicial da guia cirúrgica.

Broca 
Ø 1.3

Grampo 
guia

Broca de cirurgia guiada 1.3  
e grampo guia

103.424

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Utilizado na segunda etapa cirúrgica;
:: Forma o osso em redor da plataforma do implante, 
preparando o perfil de emergência de modo a 
adaptar-se aos componentes protéticos.

Broca de perfil ósseo GM com guia

Regular
105.140

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Para iniciar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica.

Conexão GM para cirurgia 
guiada - Contra-ângulo

Regular
105.143

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Para terminar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica.

Conexão GM para cirurgia guiada  
- Chave dinamométrica

129.021

:: Indicada para avaliação da profundidade de oseotomia 
no procedimento de colocação do implante.

Posicionador para radiografia 
Helix GM® Long

104.063

:: Instrumento para aplicação de torque manual.

128.032 128.033 128.034

17° 30° 45°

Medidor de ângulo GM

125.140 125.141

:: Instrumento destinado a guiar as brocas durante 
a preparação da base óssea, segundo a técnica de 
cirurgia guiada.

Ø 2.0/2.35 Ø 3.75/4.0

Guia de perfuração Helix GM® 
Long para cirurgia guiada

125.139

:: Instrumento destinado a iniciar a cirurgia 
zigomática guiada.

Ø 2.35

129.022 129.023

:: Disponível em aço inoxidável;
:: A sonda para a broca de Ø2.35 mm possui uma 
extremidade em L;
:: As sondas para as brocas de Ø3.5 e Ø3.75 mm 
possuem uma extremidade com um desenho 
semelhante ao ápex da broca correspondente 
que permite identificar a profundidade correta de 
perfuração para a ancoragem do implante.

Ø 2.35 Ø 4.0

105.146 105.135

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha;
:: Conexão de torque da chave de parafusos  
Neo média 
:: Conexão de torque da chave de parafusos 
Neo extra-curta (105.146) recomendada para os 
copings de moldagem, tampas de fecho e pilares 
de cicatrização.

Extra curto
16.5 mm

Curto
24 mm

Conexão de torque da chave de 
parafusos Neo - Contra-ângulo

:: Disponível em titânio;
:: Para uma seleção e planeamento mais 
rigorosos da angulação dos pilares durante 
a fase protética.

Sondas Zygoma GM™

Driver de colocação para 
Zygoma GM™

Guia de perfuração Zygoma GM™ 
para cirurgia guiada

128.035

60°

105.167

Longo
37 mm

128.043

52°
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104.050

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma limpeza 
adequada do conjunto;
:: Para obter as instruções completas, consulte 
a página 80.

Chave dinamométrica

130.118 130.114

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para remover os parafusos com roscas internas 
dos implantes, após a remoção dos parafusos;
:: Compatível com pilares com parafusos 
removíveis Neo.

Longo

Removedor para pilares com 
roscas internas

130.119 130.115

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Compatível com parafusos removíveis Neo 
para pilares.

Longo

Removedor para parafusos Neo

130.117 130.116

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para remover os parafusos removíveis Neo e os pilares com roscas 
internas dos implantes, após a remoção dos parafusos;
:: Compatível com pilares com parafusos removíveis Neo. 

Longo

Conjuntos de remoção para pilares com 
roscas internas e parafusos Neo
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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 
reabilitações protéticas com protocolos imediatos, com toda a tranquilidade, dando assim resposta às expetativas 
dos pacientes.

CIRURGIA GUIADA GRAND  
MORSE® NEODENT®. 
GRANDES POSSIBILIDADES COM 
UMA SOLUÇÃO SEM LIMITES

DRA. IVA MILINKOVICH, da Sérvia
O que me agrada no sistema é o desenho do implante, a seleção de componentes 
cirúrgicos e as possibilidades de o utilizar em cirurgia guiada. Acho-o mesmo fácil 
de utilizar e com uma grande seleção de implantes e diâmetros.“

“an os
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• Funcional com uma restauração fixa imediata.

• Estética com uma restauração personalizada e menos remodelação óssea (13).

• Conforto através da redução do desconforto cirúrgico e pós-cirúrgico (por ex., redução no tempo necessário para o 

procedimento).

Melhorar a qualidade de vida do paciente

• Melhor comunicação, aumentando a confiança junto dos pacientes.

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

Aumentar a aceitação por parte do paciente 

• Acesso de confiança a cirurgia sem retalho (14-16).

• Concebido para reduzir os procedimentos de enxerto ósseo.

• Protocolos imediatos previsíveis.

Acesso a mais opções de tratamento

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 (17).

PREVISIBILIDADE E EFICÁCIA CIRÚRGICAS COM UMA SOLUÇÃO SEM LIMITES

DIFERENCIE O SEU CONSULTÓRIO COM A CIRURGIA GUIADA

Compatível com os principais 

softwares de cirurgia guiada 

Kit de cirurgia guiada Neodent® para Grand Morse®

Inserção guiada do 
implante

Preparação guiada da 
base do implante

Completo
Portefólio de implantes 

Helix® e Drive GM®

Prático
Instrumentos com códigos de cor 

e assinalados com símbolos

Flexível
2 posições de altura 

das mangas
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Kit de cirurgia 
guiada Neodent®
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Kit cirúrgico para cirurgia 
guiada Grand Morse®

Estojo de polímero autoclavável. 
O kit permite a utilização dos implantes Helix GM® e Drive GM® 
na técnica de cirurgia guiada.

Artigos

110.296

103.395

125.100

103.429

103.430

103.431

103.432

103.433

103.434

103.435

103.436

103.437

103.438

105.139

105.140

105.141

105.142

105.143

105.144

125.130

125.131

125.132

125.133

125.134

105.145

105.136

104.060

103.439

103.440

103.441

103.442

103.443

103.444

103.445

103.446

103.447

103.448

103.449

125.119

125.121

125.122

125.123

125.126

125.127

125.128

125.120

125.124

125.125

125.129

129.001

104.050

Estojo para kit cirúrgico de cirurgia guiada GM

Cirurgia guiada 1.3

Grampo guia da cirurgia guiada

Perfurador estreito para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Perfurador regular para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Perfurador grande para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Broca de cirurgia guiada 2.0

Broca cónica de cirurgia guiada 3.5*

Broca cónica de cirurgia guiada 3.75*

Broca cónica de cirurgia guiada 4.0*

Broca cónica de cirurgia guiada 4.3*

Broca cónica de cirurgia guiada 5.0*

Broca cónica de cirurgia guiada 6.0*

Conexão GM estreita para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Conexão GM regular para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Conexão GM grande para cirurgia guiada - Contra-ângulo

Conexão GM estreita para chave dinamométrica para cirurgia guiada

Conexão GM regular para chave dinamométrica para cirurgia guiada

Conexão GM grande para chave dinamométrica para cirurgia guiada

Estabilizador de guia GM estreito para cirurgia guiada

Estabilizador de guia GM regular para cirurgia guiada

Estabilizador de guia GM grande para cirurgia guiada

Estabilizador de guia GM estreito para cirurgia guiada (longo)

Estabilizador de guia GM regular para cirurgia guiada (longo)

Conexão H11 GM de cirurgia guiada para chave dinamométrica

Conexão de torque da chave de parafusos Neo - Contra-ângulo (médio)

Chave de parafusos manual Neo (média)

Broca cónica de contorno para cirurgia guiada 3.5*

Broca cónica de contorno para cirurgia guiada 3.75*

Broca cónica de contorno para cirurgia guiada 4.0*

Broca cónica de contorno para cirurgia guiada 4.3*

Broca cónica de contorno para cirurgia guiada 5.0*

Broca piloto GM estreita para cirurgia guiada 3.5

Broca piloto GM regular para cirurgia guiada 3.5

Broca piloto GM para cirurgia guiada 3.75

Broca piloto GM para cirurgia guiada 4.0

Broca piloto GM para cirurgia guiada 4.3

Broca piloto GM para cirurgia guiada 5.0

Guia de perfuração estreita para cirurgia guiada 2.0/3.5

Guia de perfuração regular para cirurgia guiada 2.0/3.5

Guia de perfuração regular para cirurgia guiada 3.75/4.0

Guia de perfuração regular para cirurgia guiada 4.3

Guia de perfuração grande para cirurgia guiada 2.0/3.5

Guia de perfuração grande para cirurgia guiada 4.0/4.3

Guia de perfuração grande para cirurgia guiada 5.0/6.0

Guia de perfuração para cirurgia guiada para contorno cónico estreito 3.5

Guia de perfuração para cirurgia guiada para contorno cónico regular 3.5/3.75

Guia de perfuração para cirurgia guiada para contorno cónico regular 4.0/4.3

Guia de perfuração para cirurgia guiada para contorno cónico grande 5.0

Pinça de titânio

Chave dinamométrica

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado. 

*Brocas para cirurgia guiada convencional que podem ser substituídas pela respetiva versão curta.
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Instrumentos  
de cirurgia guiada 
Neodent®



101

125.119

125.120

125.121 125.126

125.123 125.128

125.122 125.127

125.124 125.129

125.125

:: Disponível em titânio e aço inoxidável;
:: Com código de cores segundo o diâmetro 
da manga;
:: Para encaixar na manga da guia cirúrgica;
:: Para usar com a broca de diâmetro e tipo 
correspondentes.

Guias de perfuração para 
cirurgia guiada

Estreito
Ø 2.0/3.5 Ø 2.0/3.5 Ø 2.0/3.5

Ø 4.3 Ø 5.0/6.0

Ø 3.5+ Ø 3.75/4.0 Ø 4.0/4.3

Ø 3.5+/3.75+ Ø 5.0+

Ø 4.0+/4.3+

Regular Largo

103.444 103.445 103.449

103.447

103.448

103.446

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Com código de cores segundo o diâmetro 
da manga;
:: Recomendadas para Helix GM® no tipo 
ósseo I ou II;
:: Opcional Drive GM® no tipo ósseo III ou IV.

Brocas piloto GM para 
cirurgia guiada

Estreito

Ø 3.5 Ø 3.5 Ø 5.0

Ø 4.0

Ø 4.3

Ø 3.75

Regular Largo

103.429 103.430 103.431

:: Disponível em titânio;
:: Com código de cores segundo 
o diâmetro da manga;
:: Para remover a mucosa antes 
de iniciar a osteotomia.

Perfurador para cirurgia 
guiada - Contra-ângulo

Estreito Regular Largo

103.475

103.432

103.478

103.435

103.476

103.433

103.479

103.436

103.477

103.434

103.480

103.437

103.481

103.438

Ø 2.0
Curto

36.5 mm

Regular
41 mm

Ø 4.0Ø 3.5 Ø 4.3Ø 3.75 Ø 5.0 Ø 6.0

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para Helix GM® e 
implantes Drive GM® na técnica de cirurgia guiada;
:: Técnica totalmente guiada com brocas curtas 
indicadas para implantes de 8, 10 ou 11.5 mm de 
comprimento.

Brocas cónicas para cirurgia guiada

103.482

103.439

103.485

103.442

103.483

103.440

103.486

103.443

103.484

103.441

Ø 3.5+
Curto

36.5 mm

Regular
41 mm

Ø 4.3+Ø 3.75+ Ø 5.0+Ø 4.0+

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Sequência de perfuração para implantes Helix 
GM® na técnica de cirurgia guiada para o tipo 
ósseo I ou II;
:: Técnica totalmente guiada com brocas curtas 
indicadas para implantes de 8, 10 ou 11.5 mm 
de comprimento.

Brocas cónicas de contorno 
para cirurgia guiada

103.395 125.100

:: Broca disponível em aço cirúrgico;
:: Grampo guia disponível em titânio;
:: Para fixação inicial da guia cirúrgica.

Broca Ø 1.3 Grampo guia

Broca de cirurgia guiada 1.3  
e grampo guia
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125.130 125.131 125.132

:: Disponível em titânio;
:: Com código de cores segundo o diâmetro 
da manga;
:: Fixação adicional da guia cirúrgica.

Estabilizadores de guia 
para cirurgia guiada

Estreito Regular Largo

125.133 125.134

:: Disponível em titânio;
:: Fixação adicional da guia cirúrgica;
:: Para utilizar quando se escolhe a altura 
de manga H11.

Estreito Regular

Estabilizadores de guia para 
cirurgia guiada - Longos

125.135

125.136

125.137

125.138

:: Disponível em titânio;
:: Comercializados em sacos de 10 unidades.

Mangas para sistema de cirurgia guiada estreito

Manga para sistema regular de cirurgia guiada

Manga para sistema grande de cirurgia guiada

Manga de fixador para sistema de cirurgia guiada

Mangas para o sistema de cirurgia 
guiada Neodent®

105.139 105.140 105.141

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Com código de cores segundo o diâmetro 
da manga;
:: Para iniciar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica.

Conexão GM para cirurgia 
guiada - Contra-ângulo

Estreito Regular Largo

105.142 105.143 105.144

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Com código de cores segundo o diâmetro 
da manga;
:: Para terminar a colocação do implante 
através da guia cirúrgica.

Conexão GM para cirurgia 
guiada - Chave dinamométrica

Estreito Regular Largo

105.145

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Para terminar a colocação do implante através 
da guia cirúrgica;
:: Para utilizar quando se escolhe a altura de 
manga H11.

Conexão H 11 GM para cirurgia 
guiada - Chave dinamométrica
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Ø 2.9

Confira fiabilidade à sua clínica através de soluções estéticas imediatas da próxima 
geração, para espaços interdentários pequenos e disponibilidade óssea reduzida.

O implante Helix GM Narrow Ø 2.9 mm proporciona uma solução imediata 
e de diâmetro reduzido, que confere simplicidade ao protocolo de 
tratamento – independentemente de serem utilizadas técnicas guiadas ou não 
– confiança, sem comprometer a resistência, e flexibilidade para resultados 
estéticos imediatos em espaços interdentários limitados.

PEQUENO DIÂMETRO, GRANDES FEITOS.

Neodent®  
Helix GM Narrow

CONFIANÇA COM UMA BASE PARA IMPLANTES ESTÁVEL A LONGO PRAZO

O tratamento com implantes para indicações complexas, tais como espaços interdentários 
reduzidos, pode suscitar preocupações relativamente à resistência e comportamento 
biomecânico. Consequentemente, as características de um interface implante-pilar são 
essenciais para alcançar resultados funcionais, estáveis e estéticos a longo prazo.

O Helix Ø 2.9 mm inclui a conexão forte e estável do GM Narrow, concebida com  
uma combinação única e baseada em conceitos comprovados, que procuram alcançar 
resultados duradouros. Um sistema produzido em titânio comercialmente puro de  
grau 4, a qual possibilita a previsibilidade do tratamento graças à superfície hidrófila Acqua.

CONEXÃO GM NARROW FORTE E ESTÁVEL

Conexão cónica Morse de 16º  
A interface implante-pilar é um aspeto relevante que pode interferir no 
êxito dos resultados do paciente. O Helix GM Narrow foi concebido para 
proporcionar um encaixe perfeito, para uma excelente selagem da conexão e 
uma forte resistência mecânica.

 Indexação hexagonal interna  
A conexão foi concebida com indexação hexagonal interna para um 
posicionamento preciso do pilar e um manuseamento simples.

 Platform switching  
O desenho do pilar apresenta um diâmetro inferior à área coronal do 
implante, o que permite “platform switching”. (5-9)

 Interface aparafusada  
O Helix GM Narrow inclui uma conexão cónica Morse aparafusada que 
encaixa na rosca interna com precisão, com o objetivo de proporcionar 
uma conexão estável.



SIMPLICIDADE NOS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO

O sistema Helix GM Narrow disponibiliza um kit cirúrgico intuitivo híbrido, 
concebido para melhor se adequar a qualquer procedimento cirúrgico, seja 
convencional ou guiado, acrescentando ainda mais simplicidade ao sistema 
através da utilização da conexão de parafusos Neo.

Um estojo cirúrgico compacto intuitivo e funcional  
O sistema Helix GM Narrow permite cirurgias convencionais e 
guiadas intuitivas com o kit cirúrgico compacto funcional, a fim de 
fomentar a melhoria dos resultados e a satisfação do paciente.

Um procedimento guiado previsível com o conceito EasyGuide  
O conceito Neodent® EasyGuide possibilita uma técnica de cirurgia 
guiada simples, o que permite comodidade cirúrgica em procedimentos 
com uma mão, bem como a procura de resultados cirúrgicos previsíveis 
com confiança para um posicionamento rigoroso do implante.

Uma chave de parafusos disponível para ambos o Neodent® GM e o GM Narrow  
O sistema Helix GM Narrow inclui a chave de parafusos Neo, que possui um 
attachment em estrela que confere fiabilidade e durabilidade, sendo compatível 
com todos os pilares de cicatrização GM Narrow e parafusos restaurativos.

TITÂNIO COMERCIALMENTE PURO E MECANICAMENTE RESISTENTE DE GRAU 4

SUPERFÍCIE HIDRÓFILA ACQUA E PREVISIBILIDADE DO TRATAMENTO 

Para além de um desenho versátil que permite estabilidade primária, o Helix GM Estreito 
é produzido a partir do titânio comercialmente mais puro e mecanicamente resistente 
de grau 4 (Ti Gr 4).
Foram realizados testes de torção estática que resultaram num desempenho e 
resistência superiores em +12.7% comparativamente ao anterior sistema Neodent® 
(Ti6Al4V-ELI) de diâmetro reduzido.

A superfície hidrófila Neodent® Acqua é o nível seguinte da superfície S.L.A. 
extremamente bem-sucedida. Foi desenvolvida para alcançar os resultados 
esperados, mesmo nos casos mais complexos, como em osso mole ou em 
protocolos imediatos. (1-4)

Fonte: Documento interno Annex_NoC Helix Estreito.

Teste de torção estática
+ 12.7%

Novo sistema Neodent® (Ti Gr 4) de diâmetro reduzido

Anterior sistema Neodent (Ti6Al4V-ELI) de diâmetro reduzido



A VERSATILIDADE IMBATÍVEL 
DO HELIX

Desenho do corpo 
cónico
•  Coronal: Desenho 

progressivo cónico;
• Ápex: 12° 
Subosteotomia para 
ossos tipo 3 e 4.

Desenho de rosca  
progressiva dinâmica
•  Coronal: Roscas iniciais duplas  

com raiz redonda > compressão; 
• Ápex: Formato em V > Auto-cortante 
Elevada estabilidade primária.

Ápex ativo
• Extremidade curta;
• Estiras helicoidais.

Contorno híbrido
• Coronal: Cilíndrico;
• Ápex: Cónico.

FLEXIBILIDADE PARA RESULTADOS ESTÉTICOS IMEDIATOS

Os pacientes que não tenham disponibilidade óssea na zona estética, ou que apresentem espaço 
limitado entre os dentes adjacentes, podem tornar os procedimentos de substituição de dentes 
complexos para os ortodontistas. Quando combinado com a falta de opções protéticas adequadas 
para a correção dos dentes em falta, a satisfação do paciente diminui e a clínica pode sair prejudicada. 

O versátil sistema Neodent® Helix GM Narrow combina um implante Helix de Ø 2.9 mm com um 
portfólio protético abrangente para a restauração de casos com disponibilidade óssea e espaços 
interdentários limitados, para resultados estéticos imediatos.

DR. FEDERICO MANDELLI, de Itália
Acho que, hoje em dia, um sistema de implantes deve ser muito flexível e não 
devemos ter de mudar de implantes com base nas nossas necessidades clínicas. 
Por isso decidi escolher o produto da Neodent®, porque posso executar qualquer 
tipo de tratamento com um único implante.“

“an os



UMA SOLUÇÃO PARA DISPONIBILIDADE ÓSSEA 
LIMITADA EM TODOS OS TIPOS DE OSSO

Indicado para todos os tipos de osso, o Neodent® 
Helix GM Narrow foi especialmente concebido para 
fazer face aos desafios estéticos em situações com 
limitação óssea, graças ao diâmetro reduzido do 
implante de 2.9 mm.

Pilar Universal Micro pilarPilar provisório  
de titânio

Base de 
titânio

Prótese aparafusada 
unitária

Prótese aparafusada 
múltipla

Prótese cimentada 
unitária

Provisório Sobredentadura

PORTFÓLIO PROTÉTICO ABRANGENTE PARA RESULTADOS 
FUNCIONAIS E ESTÉTICOS OTIMIZADOS

O sistema Helix GM Narrow foi concebido para disponibilizar aos médicos-dentistas níveis superiores de 
flexibilidade de tratamento com um portfólio protético abrangente, concebido para satisfazer as expetativas dos 
pacientes relativamente a tempos de tratamento curtos e resultados estéticos e funcionais.

Permite restaurações unitárias e múltiplas, desde próteses aparafusadas e cimentadas, a próteses removíveis. 
O sistema também faculta apoio para fluxos de trabalho convencionais ou digitais que possibilitam restaurações 
com um aspeto natural, utilizando protocolos convencionais ou imediatos.

Prótese 
removível com 

attachment



Neodent® Helix GM Narrow 
Embalagem do implante

A embalagem Neodent® foi especialmente 

renovada para um fácil manuseamento e para que o 

procedimento cirúrgico seja seguro, ao proporcionar 

um carácter prático desde o armazenamento do 

implante à recolha e transporte e à base do implante. 

As características do implante, tais como tipo, diâmetro 

e comprimento, podem ser facilmente identificadas no 

exterior da embalagem.

São fornecidos três rótulos autocolantes para 

colocação nos registos médicos do paciente e para 

informar a equipa de prótese. Também permitem a 

rastreabilidade de todos os artigos.

1. A caixa de cartão e a embalagem tipo 

blister têm de ser abertas manualmente, 

sem luvas estéreis. Quebre o selo da 

embalagem de cartão e retire o blister. 

Abra a embalagem tipo blister. Deposite 

o frasco estéril no campo cirúrgico.

Nota: o tubo transparente e o implante têm de 
ser manuseados com uma luva cirúrgica estéril, 
num ambiente cirúrgico. Segure no recipiente 
com a mão não dominante e retire a tampa.

3. Com a mão não dominante, 

pressione as laterais do suporte 

interno para facilitar um “efeito pinça” 

e imobilizar o implante. Mantenha o 

suporte pressionado e retire a tampa.

5. Leve o implante até à cavidade 

cirúrgica.

2. Segure no recipiente com a mão não 

dominante e retire a tampa. O suporte 

interno que contém o implante deve ser 

removido juntamente com a tampa. Para 

isso, remova a tampa e o suporte interno 

do tubo transparente no sentido axial, 

sem movimentos laterais.

4. Para a colocação, segure o implante 

com a conexão para contra-ângulo, 

mantendo-a estável e rodando 

ligeiramente o suporte interno, até 

conseguir o encaixe perfeito entre a 

conexão e o implante.

6. Coloque o implante na sua posição 

final com um torque máximo de 

35 N.cm e velocidade de 30 rpm, no 

sentido dos ponteiros do relógio.

Instruções de utilização relativas à embalagem
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A Neodent® volta a inovar, disponibilizando uma plataforma online 

concebida para fornecer instruções rápidas e práticas dos seus produtos:  

o site de Internet com e-IU (Instruções de utilização eletrónicas).

Para facilitar o acesso, refira o número do artigo, que se encontra na 

embalagem exterior do produto, neste catálogo ou que pode ser pedido 

ao distribuidor local. Introduzido o número do artigo no site da Internet, 

o profissional terá acesso a informações relevantes acerca do produto, 

como a respetiva descrição, indicação de utilização, contraindicações, 

manuseamento, rastreabilidade e outras características.

Acesso: ifu.neodent.com.br/en

e-IU – Instruções de utilização eletrónicas

Para aceder ao site 
da Internet das IU, 
digite o endereço 
acima referido no 
seu browser.

Introduza no campo 
de pesquisa o 
número do artigo.

O resultado 
da pesquisa é 
apresentado abaixo do 
campo de pesquisa, 
informando acerca do 
código das Instruções 
de utilização, o nome 
do produto e os países 
onde as IU são válidas.

O site das IU na Internet 
abrir-se-á automaticamente 
numa nova janela. Caso 
queira descarregar o 
ficheiro, clique no ícone 
“save as” (guardar como) 
para descarregar o ficheiro 
no seu browser.

Clique no botão 
“download” 
(descarregar) 
para abrir  
o ficheiro.

ifu.neodent.com.br/en

1

4

2

3

5
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®

Disponível com:

Descrição dos implantes:

• Desenho progressivo cónico;

• Contorno híbrido com uma peça coronal cilíndrica e área 

apical cónica;

• Ápex ativo com uma extremidade curta arredondada e 

caneluras helicoidais; subosteotomia de 12° para ossos de 

tipo 3 e 4;

• Desenho de rosca progressiva dinâmica: desde as roscas 

trapezoidais compressoras na área coronal às roscas em V 

auto-cortantes na zona apical;

• Implante com rosca dupla;

• Conexão GM Narrow.

Indicações:

• Indicado para todos os tipos de densidade óssea na 

região dos incisivos laterais no maxilar superior ou na 

região dos incisivos laterais e centrais no maxilar inferior.

Características de perfuração:

• É necessária uma broca countersink NGM nos tipos 

ósseos I e II;

• O implante deve ser posicionado 2 mm abaixo do nível 

do osso;

• Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm para os tipos 

ósseos I e II;

• Velocidade de perfuração: 500-800 rpm para os tipos 

ósseos III e IV;

• Velocidade de inserção do implante: 30 rpm;

• Torque máximo para a colocação do implante: 35 N.cm.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Helix 
GM Narrow
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Sequência de perfuração para cirurgia convencional

Sequência de perfuração para cirurgia guiada

103.585 103.587 103.588 103.589 103.590 103.591 103.592 103.593 103.594 103.595

117.024

106.262 106.265106.263 106.266106.264

Ø2.9 / Acqua
10 mm

Extrator de 
mucosa

103.586

Inicial

Broca 
niveladora

Inicial
Ø 2.0

10 mm

103.589

Ø 2.0
10 mm

Ø 2.0 
12 mm

103.590

Ø 2.0 
12 mm

Ø 2.0 
14 mm

103.591

Ø 2.0 
14 mm

Ø 2.9 
10 mm

103.592

Ø 2.9 
10 mm

Ø 2.9 
12 mm

103.593

Ø 2.9 
12 mm

Ø 2.9 
14 mm

103.594

Ø 2.9 
14 mm

Countersink

103.595

Countersink

0.8

140.1063

12 mm

1.5 3.5

140.1064

14 mm

2.5 4.5

140.1065

Implantes Helix GM Narrow

Tampa de fecho NGM

Tampa de cicatrização NGM

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

* *

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

*Opcional/Osso tipo I e II

*Opcional/Osso tipo I e II

*Opcional/Osso tipo III e IV

*Opcional/Osso tipo III

*Opcional/Osso tipo IV
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Acessórios

Sequência de colocação

Micro pilar NGM

Recomendado para a região anterior.

Alturas gengivais:

0.8, 1.5, 2.5 e 3.5 mm.

Prótese 

aparafusada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

múltipla

Ø 3.5 mm

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um coeficiente 
de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.270

116.269

Neotorque*

Parafuso para coping 
de substituição

TitânioPonte

108.182

108.182

108.178

108.178

101.091

101.091

118.363

118.363

3

3

Coping de moldagem 
para pilar Micro 
Moldeira fechada para 
prótese unitária
Moldeira aberta 
Slim para próteses 
múltiplas

Coping de moldagem 
para pilar Micro 
Moldeira fechada para 
prótese unitária
Moldeira aberta 
Slim para próteses 
múltiplas

Análogo 
reposicionável 
híbrido para 
Micro pilar

Análogo 
reposicionável híbrido 
para Micro pilar

Análogo de Micro 
pilar

Micro pilar Neo 
Coping calcinável

Coping para 
Micro pilar GM 
para coroa - 
Fluxo de trabalho 
digital

Coping para 
Micro pilar GM 
para coroa - 
Fluxo de trabalho 
digital

Micro pilar Neo 
Coping de CoCr

ou

ou

ou

ou

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

10
N.cm

118.297

118.296 118.295

118.317

118.316 118.315

Micro pilar 
Neo 

Coping de 
titânio

101.091

Ponte

Ponte Ponte

Coroa

Coroa Coroa

Híbrido reposicionável 
(convencional/digital)

2

2 2

2

2

115.287 115.288

115.289 115.290

3.5 mm2.5 mm

1.5 mm0.8 mm Micro pilar 
NGM

32
N.cm

1

Intraoral
Digitalização do modelo

Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Driver 
hexagonal 
para próteses

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

+

2

1

3

123.015

Protetor de polimento 
de Micro pilar

Chaves de parafusos

118.381

118.381

Coping híbrido 
de uma etapa 

para Micro 
pilar cónico 

Neo Coping híbrido 
de uma etapa 

para Micro 
pilar cónico 

Neo10
N.cm

10
N.cm

2

2

3

106.267

Cilindro de 
proteção 
para Micro 
pilar Neo

108.219

108.219

3

3

Scanbody 
para Micro 
pilar

Scanbody 
para Micro 
pilar
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Sequência de colocação

Ø 3.3 mm

Chaves de parafusos Acessórios

Prótese 

cimentada 

unitária

Retenção de click para 
copings provisórios;

Coping de moldagem para 
pilar Universal Click

Coping provisório para 
pilar Universal Click

Coping calcinável para 
pilar Universal

Análogo 
reposicionável híbrido 
para pilar Universal

Pilar Universal 
NGM

114.910114.902

114.913114.906

114.911114.903

114.914114.907

114.912114.904 114.905

114.915114.908 114.909

3.5 mm2.5 mm 3.5 mm 2.5 mm1.5 mm
4 mm4 mm

6 mm6 mm

1.5 mm0.8 mm

Click NGM Exact 
Pilar universal 17º

Click NGM Exact 
Pilar Universal

ou 20
N.cm

1
20

N.cm

1

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+1

Exact;

Intraoral Convencional

Coroa fresada

Scanbody intraoral 
para pilar Universal

Análogo reposicionável híbrido 
para pilar Universal

108.143

108.172

118.304

101.097

118.181

101.097

108.144

108.173

118.305

101.098

118.182

101.098

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm
Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

Ø 3.3

6 mm

Área cimentável: 4.0 ou 6.0 mm;

Parafuso removível Neo.

116.293

116.294

Neotorque*

Parafusos estéreis 
de substituição

Titânio
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Acessórios

Sequência de colocação

Chaves de parafusos

Coping calcinável com 
base de titânio GM

Área cimentável: 6.0 ou 4.0 mm;

Personalizável até 4 mm de altura;

Ø 3.5 mm

Intraoral

Digitalização do modelo

Convencional

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

Torque para chave 
de parafusos 
manual

+

+

1

2

Prótese 

cimentada 

unitária

Prótese 

aparafusada 

unitária

108.204

108.204

108.203

108.203

108.206

108.206

Coping de moldagem 
Exact de implante 
NGM com moldeira 
fechada e aberta

Coping de moldagem 
Exact de implante 
NGM com moldeira 
fechada e aberta

Análogo híbrido 
NGM

Análogo híbrido 
NGM

101.107

101.107

135.417

135.417

135.414

135.414

135.422

135.422

135.419

135.419

135.418

135.418

135.415

135.415

135.423

135.423

135.420

135.420

135.416

135.416

135.421

135.421

2.5 mm

2.5 mm

4.5 mm

4.5 mm

Moldeira fechada

Moldeira fechada

Moldeira aberta

Moldeira aberta

Moldeira aberta Exact

Moldeira aberta Exact

1.5 mm

1.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

0.8 mm

0.8 mm

4 mm

4 mm

6 mm

6 mm

Base de titânio NGM Exact 
para coroa Ø 3.5

Base de titânio NGM Exact 
para coroa Ø 3.5

20
N.cm

1

20
N.cm

1

10
N.cm

2

10
N.cm

2

10
N.cm

2

10
N.cm

2

Base de titânio NGM

Exact;

Scanbody para 
implante NGM

Scanbody 
para 
implante 
NGM

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um 
coeficiente de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.293

116.294

Neotorque*

Parafusos estéreis 
de substituição

Titânio

118.322 118.323

4 mm 6 mm
Ø 3.5

Análogo híbrido 
NGM

101.107

Parafuso removível Neo.

108.221

108.221
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Sequência de colocação

Chaves de parafusos Acessórios

*Aplicação de uma película de revestimento à base de carbono que fornece um 
coeficiente de fricção mais reduzido, resultando numa pré-carga acrescida.

116.293

116.294

Neotorque*

Parafusos estéreis 
de substituição

Titânio

20
N.cm

1

Altura da porção de 
retenção: 10 mm 

personalizável até 4 mm;

Personalização

Prótese provisória

Pilar provisório 
NGM

118.373 118.374 118.375 118.376 118.377

2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm1.5 mm
Ø 3.5

0.8 mm

Pilar provisório 
NGM Exact

Exact;

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+1

Prótese 
provisória 
aparafusada 
unitária

Ø 3.5

Nível do implante.

Parafuso removível Neo.

Canais de personalização;
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Acessórios

20
N.cm

1

Conexão de 
torque da 
chave de 
parafusos 
Neo

Chave 
dinamométrica

+

1

Sobredentadura

Attachment TIN NGM

Instrumento 
de remoção 
elemento de 
montagem

Instrumento 
elemento de 
retenção 

2010.731-NOV

2010.741-NOV

Extractor caixas 
de matriz

2010.751-NOV

2010.723-NOV

Espaçador para 
duplicação

2010.725-NOV

Elemento de montagem

2010.101-NOV

Caixa de matriz

102.235 102.236 102.237 102.238 102.239

2.5 mm 3.5 mm 4.5 mm1.5 mm0.8 mm

Attachment TIN NGM

 Matriz de 
impressão
4 unidades

Caixa de matriz
(incluindo fio de alívio de processamento)

Elemento de retenção

Prolongada

Vermelho (aprox. 300 g) Amarelo (aprox. 1200 g) Azul (aprox. 2100 g)

Branco (aprox. 750 g) Verde (aprox. 1650 g) Preto (aprox. 2550 g)

Titânio PEEK

Manga de montagem

Analógico 
de modelo 

Analógico de modelo - 
angulado 15°

2010.722-NOV

2010.703-NOV

2010.710-NOV 2010.712-NOV 2010.714-NOV

2010.711-NOV 2010.713-NOV 2010.715-NOV

2010.701-NOV 2010.702-NOV

2010.724-NOV

2010.721-NOV 2010.720-NOV

Sequência de colocação

Chaves de parafusos
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Kit  
GM Narrow
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Artigos

Kit cirúrgico GM Narrow

Estojo de polímero autoclavável.

Para encomendar a versão pré-montada do kit, com a composição 
completa, use o código 110.316.

110.315

103.585

103.586

103.587

103.588

103.589

103.590

103.591

103.592

103.593

103.594

103.595

104.050

104.060

105.132

105.137

105.165

105.166

128.036

129.035

Estojo para kit cirúrgico compacto Helix NGM 

Extrator de mucosa NGM para cirurgia guiada 

Broca inicial NGM 

Broca niveladora para osso NGM para cirurgia guiada 

Broca inicial NGM para cirurgia guiada 

Broca NGM 2.0 x 10 mm 

Broca NGM 2.0 x 12 mm 

Broca NGM 2.0 x 14 mm 

Broca NGM 2.9 x 10 mm 

Broca NGM 2.9 x 12 mm 

Broca NGM 2.9 x 14 mm 

Broca countersink NGM 

Chave dinamométrica 

Chave de parafusos manual Neo (média) 

Conexão de torque da chave de parafusos Neo 

Driver hexagonal para próteses 

Driver para implantes NGM para contra-ângulo 

Driver para implantes NGM para chave dinamométrica 

Medidor de altura NGM 

Posicionador radiográfico Helix NGM

Nota: os artigos que compõem os kits Neodent® são vendidos em separado



120

Instrumentos  
GM Narrow
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103.585

Extrator de mucosa NGM 
para cirurgia guiada

105.165

Driver para implantes NGM -  
Contra-ângulo

105.166

Driver para implantes NGM –  
Chave dinamométrica

128.036

Medidor de altura NGM

129.035

Posicionador radiográfico 
Helix NGM103.587

Broca niveladora para osso 
NGM para cirurgia guiada

103.588

Broca inicial NGM 
para cirurgia guiada

103.586

Broca inicial NGM

103.595

Broca countersink NGM

103.591

103.589

103.593

103.594

103.592

103.590

Ø 2.0 x 10 mm

Ø 2.0 x 12 mm

Ø 2.0 x 14 mm

Ø 2.9 x 10 mm

Ø 2.9 x 12 mm

Ø 2.9 x 14 mm

Brocas cónicas NGM

104.060

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Média
25 mm

Chave de parafusos manual Neo

104.050

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma limpeza 
adequada do conjunto.

Chave dinamométrica

105.132

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Média
22 mm

Conexão de torque da chave 
de parafusos Neo - Chave 
dinamométrica

105.137

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para instalar e aplicar o torque em Mini pilares 
cónicos retos GM e Micro pilares GM;
:: Cor amarela para a identificação da linha.

Chave 
dinamométrica

Driver hexagonal para próteses

125.180

:: Disponível em titânio;
:: Comercializados em sacos de 10 unidades.

Manga D2.93
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Técnicas  
Neodent®
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A técnica híbrida de uma etapa permite o encaixe passivo da prótese, sem a necessidade de um procedimento 
de soldagem, através da cimentação da base do coping para micro/mini pilar de titânio Neo na estrutura 
metálica. Esta técnica também permite, com um fluxo de trabalho digital, que a estrutura dentária fresada fique 
cimentada em cima deste coping de pilar de titânio. É indicada para próteses aparafusadas múltiplas e resulta 
em tempos mais reduzidos de trabalho laboratorial. Pode ser realizada sobre mini pilares cónicos GM ou micro 
pilares GM. A sequência para realizar a técnica híbrida de uma etapa é descrita nas seguintes imagens:

Técnica híbrida de uma etapa

Técnica híbrida de uma etapa com copings para 
mini pilares cónicos Neo

Técnica híbrida de uma etapa com copings para 
micro pilares cónicos Neo

Híbrido de uma etapa para parafuso de trabalho Neo

:: Para a colocação, utilize a conexão 
dinamométrica Neo (105.132);

:: Para controlo do torque, utilize a chave 
dinamométrica (104.050).

:: Para a colocação, utilize a conexão 
dinamométrica Neo (105.132);

:: Para controlo do torque, utilize a chave 
dinamométrica (104.050).

:: Para utilização em laboratório.

Titânio

Titânio

Latão

Latão

Calcinável

Calcinável

118.340

118.341

118.331

118.333

118.382

118.381

116.271



124

Regularize a crista alveolar.

Colocação dos pilares Neodent® 
correspondentes.

Remoção da guia multifuncional 
e colocação de análogos nos 
copings de moldagem

Completada a perfuração cirúrgica, 
deve obter-se uma distância 
adequada do implante distal em 
relação ao forâmen mentoniano, 
com um instrumento de 
planeamento de espaços de 7 mm.

Colocação de copings de 
moldagem, imobilizados com 
resina acrílica.

Modelo de trabalho com gengiva 
artificial.

Colocação de 4 implantes 
Neodent®, segundo a sua 
indicação.

Posicionamento da guia 
multifuncional para obter as 
relações intermaxilares. É injetado 
silicone macio para recolher o 
molde dos tecidos moles.

Sequência de demonstração

1

4

7

2

5

8

3

6
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1

4

2

5

7

3

6

8

Opção 1 - Fluxo de trabalho convencional para estrutura fundida

Modelo de trabalho com 
gengiva artificial.

Os copings de latão são 
colocados sobre os análogos 
e, em seguida, os copings 
calcináveis são fixados por 
parafusos de trabalho.

Aplique um primer específico e prossiga com 
a cimentação de acordo com as instruções 
do fabricante do cimento.

Pressione a infraestrutura sobre a base do coping e 
remova imediatamente qualquer cimento em excesso que 
possa ter extravasado, bem como o pino de selagem.

Enceramento da estrutura.

Funda a estrutura. Se 
necessário, aplique um 
desgaste interno nas regiões 
correspondentes aos 
copings calcináveis.

Colocação da base do 
coping para mini pilar cónico 
Neo e do pino de selagem 

em cima do análogo.

Desaparafuse a 
infraestrutura do modelo. 
Estrutura final com 
passividade garantida.

Copings para mini pilares Neo
Técnica híbrida de uma etapa

118.340 118.331 118.382

Calcinável Latão Titânio
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Modelo de trabalho com 
gengiva artificial.

Aplique um primer específico e prossiga com a cimentação de acordo com as 
instruções do fabricante do cimento.

Frese a barra de 
zircónia.

1

5

7

2 3 4

6

8 9

Opção 2 - Fluxo de trabalho digital para barra de zircónia fresada

Desaparafuse a 
infraestrutura do modelo. 
Estrutura final com 
passividade garantida.

Coloque o scanbody 
para mini pilar cónico 
GM no modelo e efetue a 
digitalização.

Estrutura final.

Colocação da base do 
coping para mini pilar 
cónico Neo e do pino 
de selagem em cima do 
análogo.

Pressione a infraestrutura sobre a base do coping 
e remova imediatamente qualquer cimento em 
excesso que possa ter extravasado, bem como o 
pino de selagem.

Desenhe a barra de 
zircónia no software 
CAD/CAM.

Coping para base para Mini pilar cónico Neo

118.382

Titânio
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Técnica utilizada para facilitar a reabilitação do maxilar inferior através 
de uma prótese híbrida provisória implanto-suportada.

Coping para barra distal Neo

Barra distal Neo

Protetor de polimento

:: Disponível em titânio;
:: Fixadores para facilitar a união com a resina acrílica;
:: Torque recomendado: 10 N.cm;
:: Para aplicação do torque, utilize a chave de parafusos Neo (105.132).

:: Recomendado para implantes distais para reforçar o cantilever.

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Proteção do polimento laboratorial.

Técnica de barra distal

123.008

125.116

118.308
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Técnica de barra distal
Utilização 
de prótese, 
mantendo a 
integridade 
da região 
posterior.

Pilares 
Neodent® 
colocados.

Aplique resina 
acrílica auto-
polimerizável 
sobre os copings 
e entre os 
mesmos.

Colocação 
de dique de 
borracha 
sobre os 
copings para 
proteger os 
tecidos moles.

Ajustes, 
procedimentos 
de acabamento 
e polimento da 
prótese inferior 
com protetores 
de polimento.

Retire a prótese 
inferior após 
a resina estar 
polimerizada. 
Copings já 
captados

Prova da 
prótese 
inferior 
(posição 
de oclusão 
centrada, sem 
interferência 
nos copings).

Coloque os 
copings nos 
implantes 
centrais e a 
barra distal 
nos implantes 
distais.

Aplique na área 
desgastada da 
prótese inferior, 
reposicionando-a 
no interior da 
boca. Mantenha 
o paciente em 
oclusão até à 
polimerização total

Perspetiva 
posterior final 
dentro da boca.

Prótese 
provisória 
implanto-
suportada 
colocada.

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

Sequência de demonstração
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Soluções  
digitais
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Os scanbodies Neodent® podem ser utilizados para a digitalização do paciente ou modelo, permitindo rigor na 
determinação da posição do análogo.

Scanbody

Bibliotecas digitais Neodent®

 Visite www.neodent.com/cadcam para descarregar os ficheiros digitais que lhe permitem trabalhar com 
as bases de titânio, blocos de titânio, pilares, Mini pilares cónicos, Micro pilares, pilares Universal, copings híbridos 
de uma etapa, scanbodies e análogos reposicionáveis híbridos da Neodent®. Estão disponíveis bibliotecas para as 
seguintes marcas: exocad GmbH, Amann Girrbach AG Inc, Dental Wings Inc e 3Shape A/S.

Scanbody intraoral de implante GM Exact 

Scanbody para Mini pilar cónico GM (intraoral e modelo)

Micro pilar GM (intraoral e modelo)

Pilar GM (intraoral e modelo)

Scanbody de implante Zi

Scanbody para implante NGM

108.207

108.218

108.219 

108.220

108.222 

108.221

Análogo híbrido reposicionável

Os análogos reposicionáveis híbridos Neodent® podem ser utilizados em modelos de protótipos, produzidos por 
impressoras 3D ou modelos convencionais de gesso.

101.103

101.089

101.090

101.091

101.092

101.097

101.098

101.099

101.100

101.101

Análogo reposicionável híbrido GM 3.5/3.75

Análogo reposicionável híbrido GM 4.0/4.3

Análogo reposicionável híbrido GM 5.0/6.0

Análogo reposicionável híbrido para Micro pilar

Análogo reposicionável híbrido para Mini pilar cónico

Análogo reposicionável híbrido para pilar Universal 3.3X4

Análogo reposicionável híbrido para pilar Universal 3.3X6

Análogo reposicionável híbrido para pilar Universal 4.5X4

Análogo reposicionável híbrido para pilar Universal 4.5X6

Análogo reposicionável híbrido para pilar GM

Compatível  

com chave  

de parafusos Neo 
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Instrumentos 
gerais
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129.002

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Extração atraumática para colocação 
de implante;
:: Semelhante a um periótomo.

Punho de Bivers

129.008

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Para utilização normal de uma lâmina 
de bisturi;
:: Lâmina não incluída.

Punho de bisturi

124.003

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Rebordos arredondados para minimizar 
o traumatismo cirúrgico.

Retrator Columbia

124.001

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Rebordos arredondados para minimizar 
o traumatismo cirúrgico.

Retrator labial cirúrgico

128.026

104.050

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Extremamente seguro (variação inferior a 5%);
:: Encaixe para conexões quadrangulares;
:: Chave desmontável que permite uma limpeza 
adequada do conjunto.

Instruções de funcionamento

A chave dinamométrica Neodent® foi 
concebida para permitir a aplicação 
do torque necessário e a verificação 
simultânea desse torque com o mesmo 
instrumento.

Basta aplicar força no manípulo da 
chave 1 (nunca no corpo da chave) 
até o valor da ESCALA LATERAL 2 
corresponder ao torque desejado.

A função de chave funciona em ambas 
as direções, puxando e rodando 
simplesmente o pino da chave 180°.
No entanto, as medições do torque 
apenas funcionam no sentido horário.

•ADVERTÊNCIA: Ao inverter a direção 
do torque, a engrenagem pode soltar-
se do corpo da chave e cair.
 Por isso, esta inversão apenas deve 
ser efetuada com a chave ligada a uma 
peça ou fora da boca do paciente.

A chave dinamométrica Neodent® vem 
com torques pré-calibrados.

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Recomendado para planeamento protético/
cirúrgico.
:: Marcas de 7 e 9 mm.

Chave dinamométrica

129.001

Instrumento de planeamento 
de espaços de 7 e 9 mm

:: Para manusear os implantes;
:: Novo sistema de pinça que impede desvios 
da ponta ativa;
:: Escala milimétrica para verificar durante os 
procedimentos;
:: Implante autofixante.

129.004

:: Disponível em titânio;
:: Para medir os preparativos e analisar a profundidade;
:: Escala milimétrica para verificar durante os 
procedimentos.

Medidor de profundidade

Pinça de titânio
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0.35 mm

103.051 103.026

103.087 103.027 103.028

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Cilindro para recolha óssea;
:: Remoção de implante.

Broca trefina

Ø 3.3 Ø 4.1

Ø 4.3 Ø 5.0 Ø 8.0

17 mm
13 mm
9 mm

15 mm
11 mm
7 mm

17 mm
13 mm
9 mm

15 mm
11 mm
7 mm

103.490

Ø 3.5
103.491

Ø 3.75

104.047

:: Disponível em aço inoxidável;
:: Colocação manual de implantes.

Punho para drivers para 
implantes

103.092 103.093

104.036

:: Utilizado para apertar análogos e fresar 
pilares protéticos.

Punho para análogos

:: Disponível em titânio;
:: Pilares para preparar a guia cirúrgica;
:: Diâmetro interno da guia protética 2 mm
:: Alturas de 6 e 10 mm;
:: Guia cirúrgica: embalagem de 10 unidades  
(5 unidades de 10 mm e 5 unidades de 6 mm);
:: Pino da guia cirúrgica: embalagem de 5 unidades.

Guia Pino

Guia cirúrgica protética

110.270

:: Disponível em polímero autoclavável;
:: Utilizado para organizar as brocas e 
conexões auxiliares.

Estojo complementar

110.262

126.001

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Ponta ativa em polímero;
:: Utilizada em compactadores e expansores;
:: Peso: 130 g.

Martelo cirúrgico

126.008 126.009 126.010 126.011 126.012

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Utilizada para deslocar a 
membrana sinusal.

Cureta de elevação 
sinusal

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Ponta ativa convexa;
:: Utilizado quando a largura de osso é insuficiente, 
exigindo a compressão e expansão do osso antes 
de colocar o implante;
:: Marcas de 7 a 17 mm.

Osteótomo convexo

1 3 4 5 7

:: Disponível em polímero;
:: Autoclavável;
:: Osteótomos vendidos 
em separado.

Estojo para kit 
de osteótomos

:: Disponível em aço cirúrgico;
:: Ponta de corte ativa côncava para elevação 
atraumática da base do seio maxilar;
:: Utilizado para preparar o alvéolo cirúrgico para 
a colocação do implante na região posterior do 
maxilar superior com uma altura reduzida de osso;
:: Marcas de 7 a 17 mm.
:: Marcas de 7 a 17 mm.

Osteótomo côncavo

1.8 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm 4.0 mm3.5 mm 4.5 mm

110.325 110.323 110.326 110.327 110.329110.328 110.330

110.331 110.324110.332 110.333 110.334

1.8 mm 2.9 mm2.5 mm 3.0 mm 3.5 mm





A Neodent® Global Play é uma fantástica plataforma online de formação 
teórica e prática que reúne conteúdos valiosos disponíveis on demand 
de forma gratuita. Encontrará casos clínicos, vídeos de formação sobre 
produtos, tutoriais e testemunhos de especialistas de todo o mundo 
sobre produtos da Neodent®. Além disso, terá acesso à biblioteca com 
materiais de apoio para transferência imediata e receberá atualizações 
sobre os eventos da Neodent®, como o Neodent® Global e-Symposium  
e o lançamento virtual do Zi.

O registo é simples e 
automático: preencha o 
formulário e terá acesso 
imediato a todos os 
conteúdos valiosos.

CONSULTE TUDO ISTO EM 
globalplay.neodent.com

globalglobal



O Neodent® Congress chega à sua 6a edição 
no mesmo ano em que a Neodent® celebra 
30 anos de existência. 

18, 19 e 20 de maio de 2023.

da implantologia, da tecnologia, do mercado, 
da estética, dos pacientes e da Neodent®!

Aprenda tudo sobre o evento! 
Digitalize o código QR ou vá a: 
neodentcongress.com.br/en 

Celebrar a evolução

an os

Periodontologia 
avançada 
aplicada à 
implantologia 
oral

Carga imediata: 
quebrar 
paradigmas

Jornada  
de sucesso na 
carga imediata

Planeamento 
moderno e 
interdisciplinar 
do sorriso

Medicina 
dentária digital 
na prática 
clínica diária

Princípios 
protéticos que 
levam a uma 
carga imediata 
de sucesso

Implantes 
cerâmicos: 
uma nova 
mentalidade
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