
STRAUMANN®  
EMDOGAIN® FL 
Cultivando a regeneração periodontal.

Informações do produto
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DIFERENCIE A SUA CLÍNICA 
OFERECENDO UM TRATAMENTO 
PERIODONTAL REGENERATIVO SEM 
RETALHO COM O STRAUMANN® 
EMDOGAIN® FL.

Pela primeira vez, a verdadeira regeneração periodontal 
pode ser obtida de forma minimamente invasiva: sem 
um retalho cirúrgico.

Com base em décadas de experiência clínica na cirur-
gia de retalho regenerativa, bolsas periodontais de até  
9 mm de profundidade podem agora ser regeneradas e 
eliminadas como parte de procedimentos periodontais 
sem retalho com Emdogain® FL.
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MAIS EFICAZ
Elimine mais bolsas.

MAIS EFICIENTE
Alcance resultados comparáveis  
à cirurgia de retalho periodontal.

MAIS CONFORTO PARA  
O PACIENTE

Torne os procedimentos mais  
suaves e mais toleráveis.



RESULTADOS DE 3 ANOS APÓS 
REGENERAÇÃO PERIODONTAL 
SEM RETALHO COM 
EMDOGAIN® FL.

Incisivo central esquerdo antes 
do tratamento

PPD = 1 – 2 mm3 anos após tratamento com 
Straumann® Emdogain® FL

Fotos por cortesia do Dr. Orest G Komarnyckyj DDS, Phoenix, AZ, EUA

PPD ≥ 9 mm
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A adição de Emdogain® FL a um procedimento periodontal sem retalho* 
pode ajudar a eliminar mais bolsas, realizar procedimentos mais eficazes 
e melhorar a qualidade de vida de seus pacientes.

MAIS EFICIENTE
 → Torna os procedimentos mais eficientes, 
com resultados clínicos comparáveis à 
cirurgia periodontal 

 → Resultados clínicos semelhantes a quando 
o Emdogain® é aplicado com cirurgia com 
retalho, após 12 e 24 meses²
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Sem retalhoCirurgia minimamente invasiva

MAIS EFICAZ 
 → Elimina mais bolsas e torna os procedimentos 
mais eficazes 

 → Resultados clínicos significativamente 
melhorados¹
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MAIS CONFORTO PARA O PACIENTE 
 → Melhora a qualidade de vida dos pacientes, 
reduzindo a dor, o inchaço e a inflamação 
sistêmica

 → Recuperação mais rápida do paciente³

 → Verdadeira regeneração periodontal 
 → pela formação de novo cimento, novo 
ligamento periodontal e novo osso, como 
evidenciado em estudos histológicos  
pré-clínicos⁴ e clínicos⁵
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*conforme descrito nas instruções de uso do Emdogain® FL disponíveis em ifu.straumann.com 
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O Straumann® Emdogain® FL resulta na verdadeira regeneração periodon-
tal baseada na biomimética. O Emdogain® FL contém derivado da matriz 
de esmalte – a matriz de proteína natural ativa responsável pela formação 
dos dentes. Quando aplicado às superfícies limpas da raiz do dente, a 
composição de proteína exclusiva do Straumann Emdogain® FL é capaz de 
induzir a regeneração de todos os tecidos periodontais: gengiva, cimento, 
ligamento periodontal e osso alveolar.

STRAUMANN® EMDOGAIN® FL  
20 ANOS DE PESQUISA E 
EXPERIÊNCIA CLÍNICA EM  
BOLSAS PERIODONTAIS.

Straumann® Emdogain® é o padrão ouro para a 
regeneração segura e previsível dos tecidos perio-
dontais perdidos como parte de periodontite ou 
trauma. Com base nos fundamentos da experiên-

cia clínica a longo prazo, as propriedades regenera-
tivas exclusivas do produto foram usadas para de-
senvolver o Emdogain® FL para regenerar e ajudar 
a salvar os dentes, como parte de procedimentos 
periodontais sem retalho.

STRAUMANN® EMDOGAIN® FL – BASEADO EM SÓLIDOS FUNDAMENTOS
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STRAUMANN® EMDOGAIN® EM FATOS E NÚMEROS

* Com base no número de seringas vendidas até  
o momento, em todo o mundo

** De acordo com a pesquisa no PUBMED para 
"Emdogain" ou "derivado da matriz de esmalte"

** Com base em uma taxa de complicação pós-cirúrgica 
geral de menos de 0,003 %

> 25 anos
no mercado

Mais de  
2,5 milhões  

de pacientes  
tratados*

Mais de 600  
publicações clínicas 
e 1.000 científicas**

Extrema-
mente  

bem tolerado***

Resultados  
estáveis  

documentados  
por mais  

de 10 anos em  
duas indicações

O Straumann® Emdogain® FL está disponível em dois tamanhos para o 
tratamento periodontal regenerativo sem retalho de uma ou várias bolsas.

DISPONÍVEL NOS SEGUINTES TAMANHOS

Número do artigo Nome do produto Índice

075.130 Emdogain® FL 0,15 ml 1× Emdogain® FL 0,15 ml

1× PrefGel® 0,6 ml

2× cânulas para uso sem retalho

075.131 Emdogain® FL 0,3 ml 1× Emdogain® FL 0,3 ml

1× PrefGel® 0,6 ml

2× cânulas para uso sem retalho

Entre em contato com seu 
representante Straumann local 
agora mesmo ou acesse nosso site.



STRAUMANN® EMDOGAIN® FL
Com o Emdogain® FL, a regeneração periodontal pode ser obtida de forma 
minimamente invasiva: sem um retalho cirúrgico.

 → Eficaz: torna os procedimentos mais eficazes e elimina mais bolsas,  
como parte dos procedimentos de desbridamento periodontal

 → Eficiente: torna os procedimentos mais eficientes e aceitáveis pela  
obtenção de resultados comparáveis com a cirurgia de retalho periodontal

 → Conforto do paciente: aumenta a satisfação do paciente e torna os 
procedimentos mais toleráveis, reduzindo a dor, inchaço e inflamação 
sistêmica
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