
Hidrate. 
Troque a 
ponteira.
Aplique.

Geistlich Bio-Oss Pen® 
Tratamento simples.
Para você e seu paciente.

Geistlich Bio-Oss® 
em um aplicador 
fácil de usar1



Pronto 
para usar 
em apenas 
alguns 
passos

Para você e seu 
paciente.
Se você tiver um paciente com defeito 
ósseo de difícil acesso ou com abertura 
bucal limitada, o tratamento com Rege-
neração Óssea Guiada pode não parecer 
possível, mesmo quando é a terapia re-
comendada. Porém, nossa mais recente 
solução facilita o processo.
Geistlich Bio-Oss Pen® simplifica o 
processo de tratamento e evita a 
necessidade de área doadora.2,10  
Você gostou? Achamos que sim.

Geistlich Bio-Oss Pen® é uma se-
ringa preenchida com grânulos de 
Geistlich Bio-Oss® ― o substituto ósseo 
natural líder de mercado para enxerto 
ósseo que é comparável química e estru-
turalmente ao mineral ósseo humano.1,3 
Geistlich Bio-Oss® promove vasculariza-
ção e a formação de um osso novo.3 

Geistlich Bio-Oss Pen® é utilizado por 
clínicos renomados porque o nosso 
aplicador inovador:2

> É conveniente e fácil de usar2

> Garante a consistência correta dos 
grânulos de Geistlich Bio-Oss®2

> Facilita acessar as regiões posteriores 
da boca2 

> Reduz derramamento e desperdício 
de grânulos residuais2

Hidrate. 
Troque o bico. 

Aplique.
Geistlich Bio-Oss Pen® está pronto 

para usar com apenas três passos 
simples, e  9 em 10 dentistas acham o 

produto fácil de manusear.2

15 millões de 
pacientes tratados4

Geistlich Bio-Oss® é o substituto 
ósseo mais utilizado em cirurgia 
bucomaxilofacial em todo o mun-
do e tem sido usado com sucesso 
para tratar mais de 15 milhões de 
pacientes.1, 4

ESCANEIE AQUI PARA SABER MAIS  
SOBRE GEISTLICH BIO-OSS®

ESCANEIE AQUI PARA ASSISTIR 
AO VÍDEO DE INSTRUÇÃO DO  
GEISTLICH BIO-OSS PEN®
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Tenha mais 
opções de 
tratamento

A escolha é sua.
Geistlich Bio-Oss Pen® está disponível 
preenchido com grânulos de 
Geistlich Bio-Oss® small (0,25 a 1 mm) 
ou large (1 a 2 mm).

A nossa recomendação é utilizar 
Geistlich Bio-Oss Pen® com grânulos 
pequenos para defeitos pequenos e 
contorno de enxertos autógenos e  
Geistlich Bio-Oss Pen® com grânulos 
grandes para enxertos ósseos maiores e 
levantamento do seio maxilar. 

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 0,25 a 1 mm
0,25 g ~ 0,5 cm3

S S S S

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 0,25 a 1 mm
0,5 g ~ 1 cm3

S S S S S S

Geistlich Bio-Oss Pen®  
Grânulos de 1 a 2 mm
0.5 g ~ 1,5 cm3

L L

Alta taxa de sobrevivência do 
implante com Geistlich Bio-Gide®8, 9

A combinação de Geistlich Bio-Oss® e Geistlich Bio-Gide® 
em Regeneração Óssea Guiada é considerada o tratamento-
padrão moderno e é utilizada em uma gama ampla de 
procedimentos clínicos.7

A reabsorção lenta de Geistlich Bio-Oss® aliada à  
função de proteção de Geistlich Bio-Gide® promove  
a estabilidade de volume em longo prazo do osso  
enxertado e assegura altas taxas de sobrevivência  
do implante.8, 9 
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ESCANEIE PARA SABER MAIS 
SOBRE GEISTLICH BIO-OSS® 

Atinja o mesmo desempenho clínico tanto com os 
grânulos pequenos quanto com os grandes5,6



60
21

46
/2

10
9/

en
   

  ©
 2

0
21

 G
ei

st
lic

h 
Ph

ar
m

a 
A

G
 –

 S
uj

ei
to

 a
 a

lte
ra

çõ
es

Mais informações sobre nossos  
parceiros distribuidores:
www.geistlich-biomaterials.com

Fabricante
Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Suíça
Telefone: +41 41 492 55 55
Fax: +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

Filial no Brasil
Av. Brigadeiro Faria Lima 1461, cj.131-134 Torre 
Sul. Pinheiros. São Paulo-SP
CEP: 01452-002
tel: +55 11 2097-2555
info@geistlich.com.br
www.geistlich.com.br

Conheça a nossa solução fácil de usar

Comece sua jornada aqui.
Nove em dez clínicos acham 
Geistlich Bio-Oss Pen® fácil de usar.2  
Comprove você mesmo!

Geistlich Bio-Oss Pen® oferece uma 
forma de manuseio aprimorada.2 
Comece sua jornada em busca de 
tratamentos simples e diretos agora 
mesmo.

COMPRAR
Não vê a hora de tratar mais pacientes de forma mais fácil?

VISITE A NOSSA  
LOJA VIRTUAL AGORA MESMO!

APRENDER
Está interessado em aprimorar suas habilidades cirúrgicas 
na área de Regeneração Óssea Guiada e em aprender no-
vas técnicas em diferentes áreas de tratamento?

INSCREVA-SE EM UM DOS NOSSOS 
CURSOS MINISTRADOS POR ESPE-
CIALISTAS LÍDERES NO MERCADO!
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