
Uma resposta rápida à 
Peri-implantite pode evitar

a perda do implante

  
 
 

Antes

Tratamento

Depois (24 meses)

What is needed
Whe re it’s ne eded

Para proteger o sorriso
dos seus pacientes

Presença microbiana em peri-implantite
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Resumo da sensibilidade aos antibióticos
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Dada a grande variedade de bactérias presentes 
na cavidade oral e bolsas periodontais, um componente 
ativo de amplo espectro, como Piperacilina tazobactam, 

é necessário para prevenir infecções que comprometeriam 
a ação terapêutica e física do produto.

Porque que a ação
Piperacilina tazobactam permite

combater a ação física do biofilme?  
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Perda óssea em implantes diagnosticados com 
peri-implantite moderada ou severa (9 anos 

depois de colocados os implantes). 
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Padrão estimado de perda de osso para cada implante
diagnosticado com moderada/ severa peri-implantes ao 

9º ano de estudo
(n= 105 implantes)1

Estudos científicos determinam a prevalência de doenças
peri-implantares entre 10 a 60% dos implantes colocados

após 5 anos de idade.3 Os tratamentos para peri-implantite 
serão um dos problemas dentários mais comuns, e a maneira 

de tratá-la será um ponto-chave de diferenciação para 
as clínicas dentárias   
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A aplicação do Implaprotect na área afetada combate 
o biofilme que afeta a região gengival e o osso. A 
fórmula patenteada liberta um poderoso antibiótico 
local que atua por vários dias sobre os tecidos e a 
superfície do implante, eliminando infeções bacterianas. 
O ácido hialurónico encontrado na solução, estimula os 
tecidos, favorecendo a rápida recuperação, oferecendo 
um resultado saudável e estético em poucos dias. 
Implaprotect protege o implante e os tecidos adjacentes 
durante algum tempo, tornando os resultados mais 
sustentáveis ao longo do tempo.
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O protocolo cirúrgico, normalmente usado em menos
de 45 minutos, inclui:
• Descontaminação na superfície implantar (Implantoplastia).
• Descontaminação local com brocas exclusivas do Kit
Implacure.
• Auxílio de proteção e regeneração de longo prazo, graças 
ao ácido hialurónico de alta densidade e substituto ósseo.*

• Resultados a longo prazo (12 ou mais)
8
 que inclui

redução de supuração na área de 49% a 0%.
• Redução da hemorragia de 100% a 14%.
• Aumento médio dos ossos em 3,22 mm**.
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Solução patenteada de ácido hialurónico
com proteção ativa que protege a
integridade do tratamento 

 

 
    

Uso e utilidades do Implacure 

  

• Resultados imediatos: pacientes com melhorias 

• Redução de desconforto.

óssea5
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IMPLACURE IMPLAPROTECTPeri-implantite
(moderada ou severa)

Peri-implantite
(mucosite peri-implantar)

Resultados 

´

• Minimiza o incumprimento pelo paciente.

• Sucesso comprovado a longo prazo no tratamento de 
implantes, permitindo a fácil manutenção e se necessário 
um novo tratamento. 

A fórmula exclusiva da gama implaline, com ácido hialurónico de alta densidade, cria uma barreira sobre a área afetada, 
cobrindo a zona para facilitar a recuperação. Também permite evitar a proliferação bacteriana formando uma camada 
protetora. O ácido hialurónico é combinado com um adjuvante bactericida, garantindo que a sua atividade física seja 

protegida durante todo o tratamento.

• Tratamento da peri-implantite; evitando a extração do 
implante, agregando novas opções de cura, e melhorando 
a efetividade da clínica.

• Os resultados clínicos e científicos com menos 
1 ano mostraram:

• Excelentes resultados a longo prazo: redução
significativa do defeito, com bons resultados estéticos. 

• Resultados importantes a curto e médio prazo: 
resultados “excelentes” após 8 dias a 84% de pacientes 
tratados e “bons” em 16%.
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Tratamento patentado, protocolo comprovado

Benefícios do produto

Porquê Implaline?

• Tratamento da mucosite peri-implantar (sem perda óssea
significativa).

• Ajuda a osseointegração quando se coloca um implante

• Proteger o osso crestal durante as extrações para a colocação 
de futuros implantes

Ação melhorada e patenteada com resultados rápidos

Benefícios do produto

• Proteção da área afetada: reduz significativamente
o risco de infecção durante a regeneração biológica.

• Atrasa e/ou impede a perda óssea em pacientes que 
sofrem de mucosite peri-implantar.

• Tratamento não cirúrgico recorrente que pode ser 
realizado durante visitas regulares à clínica.

• Quando aplicado em um novo implante, 100% dos 
casos tratados são osseointegrados corretamente 
após 3 a 4 meses.7

• Regeneração acelerada de tecidos moles pós-extração.2 

• Acelera a osseointegração do implante pela sua ação
patenteada com ácido hialurónico.
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• Rápida re-ossificação das cavidades pós-extração.2,4 

• Atua como uma barreira contra microrganismos.11

• Melhora a atividade osteogénica e osteoindutora.6  

Uso e utilidades do Implaprotect

* Não incluído.
* * Resultados da regeneração óssea, depende fundamentalmente
do tipo de defeito, da técnica de regeneração e os materiais utilizados. 
O desvio padrão foi de 204 mm.  


