
INFORMAÇÃO AO PACIENTE
DENTE PERDIDO – E DEPOIS? 

Alvéolos pós-extração



Sem medidas preventivas 

Com medidas preventivas

POR QUE AS MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
SÃO IMPORTANTES? 

VOLTE A SORRIR 
Resultados esteticamente agradáveis e preservação 
da saúde dentária.

FLEXIBILIDADE 
Na escolha de próteses dentais finais (implantes, 
pontes, etc.).

RESULTADOS ESTÁVEIS
Medidas preventivas conduzidas após a perda 
de dente poupam tempo e reduzem possíveis 
complicações a longo prazo, prevenindo a 
necessidade de novo enxerto.9

OS TRATAMENTOS DENTÁRIOS SÃO UMA QUESTÃO 
DE CONFIANÇA

Prof. Buser (Berna, Suíça)
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BIOMATERIAIS GEISTLICH
 › Sua referência n.º 1 no mundo todo1,2

 › Excelente qualidade3,4

 › Biofuncionalidade única5–8

 Geistlich atendam aos mais altos requisitos de 
segurança e assegurem uma alta tolerabilidade. 

 ›  Esses biomateriais naturais foram avaliados em 
mais de 1.000 estudos conduzidos em vários 
países.

 ›  A segurança dos produtos foi avaliada por autori-
dades nacionais e internacionais.

NOSSA EXPERIÊNCIA E COMPE-
TÊNCIA SÃO ALGO EM QUE VOCÊ 
PODE CONFIAR 
Mais de 10 milhões de pacientes no mundo inteiro 
têm sido tratados com biomateriais  Geistlich. Permi-
ta-nos compartilhar com você alguns fatos sobre es-
ses produtos:

 ›  Os produtos  Geistlich são biomateriais suíços de 
qualidade superior e cientificamente comprovada.

 ›  A seleção meticulosa das matérias-primas, junta-
mente com um processo de produção rigorosa-
mente controlado, faz com que os biomateriais 



O QUE ACONTECE APÓS A EXTRAÇÃO 
DO DENTE?

Após a extração dentária
O osso mantém a forma que tinha 
antes da extração do dente (linhas).

Extração dentária 

Restauração com implante
Estética ruim apesar da  instalação 
do implante devido ao volume 
 ósseo significativamente reduzido.

Restauração com ponte 
Formação de um espaço de mau 
 aspecto entre a ponte a as gengivas 
subjacentes. 

Preenchendo o alvéolo com biomateriais  Geistlich obtém-se regenera-
ção do osso, mantendo o volume e a forma do osso a longo prazo.

Com medidas preventivas

Resultado estético
Medidas preventivas com biomate-
riais  Geistlich proporcionam flexi-
bilidade na escolha da restauração 
final (implantes / pontes).

Você deseja mais 
 informação?  
Escaneie o código e 
veja o vídeo:

O alvéolo desaba no decorrer do 
tempo devido à reabsorção natural 
do osso pelo próprio organismo.

Sem medidas preventivas 



BIOMATERIAIS GEISTLICH

Osso humano é capaz de regenerar, quer dizer, é 
capaz de reconstruir osso ausente. Na maioria 
dos casos, ele precisa ser ainda apoiado por 
uma estrutura que serve de molde. Os produtos 
naturais  Geistlich apoiam, muito eficazmente, 
os processos de regeneração óssea, intrínsecos 
ao organismo.

 GEISTLICH BIO-OSS® ESTABILIZA E 
APOIA A REGENERAÇÃO ÓSSEA
 ›  Proporcionando uma base para seu corpo rege-
nerar o osso.

 ›  Feito a partir da parte mineral de ossos prove-
nientes de gados australianos e neozelandeses.

 ›  Qualidade suíça, aprimorada em 30 anos de 
experiência.

 GEISTLICH BIO- GIDE® PERIO 
 PROTEGE E APOIA A CICATRIZAÇÃO
 ›  Apoia a cicatrização da ferida e proporciona uma 
barreira para regeneração ideal do osso.

 ›  Feito de colágeno extraído de porcos saudáveis.
 ›  Qualidade suíça, aprimorada em 20 anos de 
experiência. 

 GEISTLICH MUCOGRAFT® SEAL 
PARA A REGENERAÇÃO GENGIVAL
 ›  Sela o alvéolo após a extração do dente, ajudan-
do o corpo a regenerar as gengivas.

 ›  Feito de colágeno extraído de porcos saudáveis.
 ›  Vencedor do Swiss IHZ-Innovation Award 2014: 
o primeiro produto especialmente desenvolvido 
para regeneração gengival.

ESCOLHA
Seu dentista escolherá o material adequado para 
atingir um resultado perfeito.



VOLTAR A TER UM  
SORRISO SAUDÁVEL

Os cuidados pós-operatórios são 
um fator para o qual o sucesso você 
pode contribuir.

 

 O QUE FAZER

 ›  Mantenha sua higiene oral 
e use colutório antibacteriano 
conforme prescrito pelo seu 
dentista.

 ›  Trate um eventual inchaço com 
compressas frias e úmidas.

 ›  Consulte seu dentista em caso 
de dor.

 ›  Agende uma consulta de 
 acompanhamento com seu 
dentista.

 

 O QUE NÃO FAZER

 ›  Não negligencie a higiene oral.
 ›  Não limpe a área cirúrgica com 
escova ou fio dental durante 
1 semana após a cirurgia. Normal-
mente, pode ser usada uma 
 escova com cerdas macias para 
limpar os dentes ao redor da 
ferida. 

 ›  Não beba café ou álcool nem 
fume durante 2–3 dias após a 
cirurgia.
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Informações mais detalhadas 
sobre os nossos distribuidores:

Mais de 10 milhões 

 GEISTLICH BIO-OSS® 

Mais de 4,5 milhões 

 GEISTLICH BIO- GIDE® 

Mais de 80.000

 GEISTLICH MUCOGRAFT®

Mais de 24.000

 GEISTLICH MUCOGRAFT® 
SEAL
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Os biomateriais da  Geistlich Pharma AG são 
os biomateriais usados com maior frequência em 
odontologia regenerativa em todo o mundo:10




