DÉRIG GUIDE

DÉRIG GUIDE
FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA DE PARADIGMA
Instalar implantes sem abertura de retalho, em uma cirurgia limpa, rápida
e proporcionando um pós-operatório confortável ao paciente, este é o
objetivo do Dérig Guide.
Com imagens em três dimensões geradas por exames de escaneamento intraoral,
é possível planejar a instalação de implantes com o auxílio de softwares
especializados e obter o guia cirúrgico. Assim, antes mesmo do início do
procedimento, o cirurgião já tem um profundo conhecimento da anatomia do
paciente e a adequada posição dos implantes. O Dérig Guide aumenta a precisão
na instalação dos implantes
e a qualidade das reabilitações sobre implantes.
O conceito de planejamento tridimensional com o Dérig Guide é baseado
na excelência do conhecimento científico atual e no equilíbrio entre tecnologia
de ponta e a necessidade clínica de cada paciente, transportando o planejamento
digital para o campo cirúrgico com precisão.

PASSO A PASSO
1. Exame clínico
2. Exames radiográficos e tomográficos
3. Planejamento virtual da cirurgia
4. Confecção do guia cirúrgico
5. Cirurgia guiada

VANTAGENS
• Cirurgia sem abertura de retalho,
com baixa morbidade no pós-cirúrgico
Com um procedimento menos invasivo,
os dias após a cirurgia são muito mais 		
confortáveis para o paciente, com menos
sangramento, edema e dor.
• Economia de tempo
O Dérig Guide oferece uma recuperação
mais rápida e um menor tempo total
de tratamento.
• Maior segurança
O Dérig Guide proporciona
a oportunidade de realização de um
hands-on com um modelo do próprio 		
paciente, o que minimiza a possibilidade
de erros na posição dos implantes e
acidentes trans cirúrgicos.

• Maior precisão
Das osteotomias até a instalação dos 		
implantes, todos os passos são precisos
e baseados no planejamento digital.
• Permite subfresagem
A técnica aumenta a estabilidade
primária dos implantes.
• Simplificação e previsibilidade
da fase protética
As imagens virtuais e a construção
do guia cirúrgico fornecem a exata
posição do implante e facilitam o
trabalho protético.

KIT DÉRIG GUIDE - PROTOCOLO CÔNICO
SOLUÇÃO EXCLUSIVA DÉRIG PARA CIRURGIAS GUIADAS SIMPLIFICADAS

Sempre com o conhecimento científico atual e incorporando alta tecnologia, a Dérig
apresenta o Kit Dérig Guide para a instalação de implantes. Este Kit foi desenvolvido por
especialistas em implantologia, imagiologistas, engenheiros, protesistas, técnicos em
prótese dentária e diferentes pesquisadores.
Após uma longa sequência no desenvolvimento do Kit, este foi utilizado e testado por
vários grupos de especialistas, o que permitiu a otimização do fluxo de tratamento com
aumento da qualidade do trabalho desenvolvido.

DIFERENCIAIS
• Simplicidade
O protocolo de uso do Kit Dérig Guide é didático,
com redução de instrumentais de forma
inteligente, mantendo a mesma função e eficácia
comparado a kits mais complexos.
• Brocas individuais para cada medida
de implante, com stop na própria broca
O preparo dos sítios de osteotomia é mais fácil
e mais preciso.
• As reduções são usadas apenas na broca lança
Ø2 e no procedimento de subfresagem
As brocas são guiadas diretamente pelas anilhas,
permitindo que o profissional não necessite segurar
a redução durante todo o procedimento.
• Fixação do Guia Cirúrgico Dérig, feita
por pinos com encaixes cônicos
Melhor estabilidade na fixação.
• Canais helicoidais nos corpos das brocas
que canalizam a irrigação
O inovador design das brocas, que facilita a irrigação
no sítio de osteotomia, evita o superaquecimento
durante o procedimento cirúrgico.
• Diminuição do tempo cirúrgico
Além do ganho em tempo característico da Cirurgia
Guiada, o tratamento apresenta economia de tempo
relacionada à simplicidade no uso do Kit.

CÓDIGOS

Código

Descrição

02.01.10.009

Kit Dérig Guide | Protocolo Cônico

02.01.41. 001

Broca Lança Guiada Ø2,0 x 8

02.01.41.002

Broca Guiada Ø2,0 x 16

02.01.41.008

Broca Cônica Guiada Sub 3,5 x 8

02.01.41.108

Broca Cônica Guiada 3,5 x 8

02.01.41.110

Broca Cônica Guiada 3,5 x 10

02.01.41.111

Broca Cônica Guiada 3,5 x 11,5

02.01.41.113

Broca Cônica Guiada 3,5 x 13

02.01.41.116

Broca Cônica Guiada 3,5 x 16

02.01.41.200

Broca Cônica Guiada Sub 4,3

02.01.41.208

Broca Cônica Guiada 4,3 x 8

02.01.41.210

Broca Cônica Guiada 4,3 x 10

02.01.41.211

Broca Cônica Guiada 4,3 x 11,5

02.01.41.213

Broca Cônica Guiada 4,3 x 13

02.01.41.216

Broca Cônica Guiada 4,3 x 16

02.01.41.350

Macho Guiado 3,5

02.01.41.430

Macho Guiado 4,3

02.01.41.035

Bisturi Circular 3,5

02.01.41.043

Bisturi Circular 4,3

02.01.42.001

Chave de Inserção Guiada TRI NP 3,5

02.01.42.002

Chave de Inserção Guiada TRI NP 4,3

02.01.42.003

Chave de Inserção Guiada TRI RP 4,3

02.01.42.237

Chave de Inserção Guiada CMH NP 3,5

02.01.42.238

Chave de Inserção Guiada CMH NP 4,3

02.01.41.150

Broca Guia Ø1,5

02.01.42.006

Pino de Fixação Ø1,5

02.01.42.007

Redução 3,5 / Ø2,0

02.01.42.008

Redução 4,3 / Ø2,0

02.01.42.009

Redução 4,3 / 3,5

02.01.42.010

Sonda de Profundidade 3,5

02.01.42.011

Sonda de Profundidade 4,3

02.01.10.001

Torquímetro Universal

02.01.11.057

Chave Adaptadora TQ

06.01.02. 197

Caixa Autoclavável para Kit Dérig
Guide Protocolo Cônico
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