


técnica de envelopamento | aumento horizontal - vertical

Técnica Split Crest  | Expansão da crista óssea

Aplicação Clínica
• Aumento do volume ósseo horizontal e
  vertical do rebordo ósseo remanescente
  para posterior instalação de implantes.

Aplicação Clínica
Aumento do volume ósseo horizontal 
através da expansão da crista do rebordo 
remanescente e preparo do leito ósseo com 
expansores para instalação de implantes.

Condição de sucesso
• Estabilidade estrutural do enxerto ósseo 
   e da membrana de cobertura.
• Proporção de 50% de tecido ósseo
  particulado autógeno e 50%
  de biomaterial.

Condição de sucesso
Expansão longitudinal da crista óssea 
com instrumentos cirúrgicos precisos.

Estabilizadores de membrana: Kit de tachinhas batidas e tachinhas batidas e kit de tachinhas rosqueáveis e tachinhas rosqueáveis; kit de 
enxerto ósseo e parafuso de cabeça expandida para estabilização da membrana.

Kit expansor crista óssea (trEnchfit)  e expansores ósseos; kit expansor cinzel e cinzéis expansores.

Defeito ósseo região anterior após 
elevação de retalho.

Defeito ósseo na região posterior
após elevação de retalho.

implante instalado expondo as
espirras cervicais evidenciando o
defeito ósseo vestibular.

implante instalado expondo as
espiras cervicais evidenciando o
defeito ósseo vestibular.

Preenchimento do defeito ósseo 
com biomaterial.

Preenchimento do defeito ósseo 
com biomaterial.

cobertura do material enxertado
com membrana.

cobertura do material enxertado
com membrana estabilizada
com tachinhas.

Defeito ósseo após elevação de retalho.

Atresia óssea horizontal com 
contorno da osteotomia 
previamente executada.

fixação do parafuso de cabeça
expandida como abrigo para o
biomaterial e manutenção do
arcabouço.

fixação do parafuso de cabeça 
expandida como abrigo para o
biomaterial e manutenção do
arcabouço.

Preenchimento do defeito com Biomaterial.

Entalhe da crista óssea
com uso de cinzel.

Preenchimento do defeito com
Biomaterial recobrindo todo o
parafuso de cabeça expandida fixado.

cobertura do material enxertado
com membrana e estabilização
com tachinhas.

Preenchimento do defeito com
Biomaterial recobrindo todo o
parafuso de cabeça expandida fixado.

cobertura do material enxertado 
com membrana e estabilização 
com tachinhas.

cobertura do material enxertado com membrana e
estabilização com tachinhas.

Expansão longitudinal da crista 
óssea com uso de expansores de
diâmetros escalonados.

implantes instalados na crista óssea
expandida.

Técnica

Técnica

dsp possibilidades regenerativas

dsp possibilidades regenerativas

Técnica da “ tenda “ | aumento horizontal - vertical

Regeneração Óssea Guiada - Retalho “Cauda de Baleia”  | aumento horizontal

Aplicação Clínica
• Aumento do volume ósseo horizontal e vertical do rebordo
remanescente para instalação de implantes.

Aplicação Clínica
• recobrimento de defeitos ósseos 
para  correções de volume ósseo 
insuficiente.

Condição de sucesso
• Suporte mecânico estável como arcabouço para 
osso particulado e suporte para a membrana.
• Estabilidade estrutural do enxerto e membrana.

Condição de sucesso
Estabilidade estrutural do enxerto 
ósseo e da membrana de cobertura.

Kit de tachinhas batidas, kit de tachinhas rosqueáveis, tachinchas batidas, tachinhas rosqueáveis,  kit enxerto ósseo e
parafusos de cabeça expandida.

Estabilizadores de membrana: kit de tachinhas batidas e tachinhas batidas e kit de tachinhas rosqueáveis e tachinhas rosqueáveis;
kit enxerto ósseo e parafuso de cabeça expandida para estabilização da membrana.

Técnica

Técnica

Técnica modificada

dsp possibilidades regenerativas

dsp possibilidades regenerativas



Regeneração tecidual potencializado com Agregados Plaquetários

OsseOdensifiCAçãO | aumEnto horizontal

Aplicação Clínica
favorecimento da 
angiogênese, atuando 
na formação da matriz 
extracelular, servindo 
como guia para
migração epitelial.

Aplicação Clínica
Expansão e condensação lateral do 
leito ósseo para instalação imediata 
dos implantes.

Condição de sucesso
Processo de obtenção da 
fibrina rica em plaquetas 
seguindo o protocolo de 
centrifugação e manejo 
do material obtido.

Condição de sucesso
Perfuração inicial com broca 2.0 no 
sentido rotacional seguido do uso 
dos densificadores ósseos em sentido 
rotacional com irrigação abundante.

Kit Prf.

Kit densificador ósseo. 

Técnica

dsp possibilidades regenerativas

dsp possibilidades regenerativas

Técnica da “Cerca”“ | aumento horizontal - vertical

Aplicação Clínica
• Aumento do volume ósseo
horizontal e vertical do rebordo
remanescente para instalação
de implantes.

Condição de sucesso
• Suporte mecânico estável como 
arcabouço para osso particulado 
e suporte para a membrana.
• Estabilidade estrutural do 
enxerto e membrana.

Parafuso de cabeça expandida, kit de tachinhas batidas e tachichas batidas e kit de tachinhas rosqueáveis e tachinchas rosqueáveis.

Técnica

dsp possibilidades regenerativas
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fibrina leucoplaquetária autológa.

Perfuração inicial com broca de diâmetro 2.0 mm. Uso de Brocas escalonadas de osseodensificação 
em sentido rotacional.

implante instalado em sítio ósseo densificado.

Sticky Bone (fibrina 
leucoplaquetária 
Autológa + Biomaterial).

Defeito ósseo na região posterior após
elevação de retalho.

Preenchimento do defeito com biomaterial 
recobrindo toda a mini placa.

Mini-placa fixada com parafuso de cabeça
expandida.

cobertura do material enxertado com 
membrana e estabilização com tachinhas.
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Kit tachinha

tachinha

Kit tachinha rosqueável

Parafuso
Enxertia

Parafuso
Enxertia
EXPanDiDo

Parafuso
tECiDo molE

Kit Enxerto ósseo

Kit trEnChfit
técnica split crest

kit expansor cinzel

tachinha
roSQuEÁVEl

Kit DEnSifiCaDor
ÓSSEo CilÍnDriCo

Kit DEnSifiCaDor
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