
O procedimento 
eletrolítico GalvoSurge 
cria bolhas de 
hidrogénio na 
superfície de implantes, 
eliminado o biofilme e 
deixando o implante 
completamente limpo.

Brochura do produto

GalvoSurge®
UMA NOVA ABORDAGEMnalimpeza de implantes

http://nobelbiocare.com


Permite uma superfície 
de implantes pronta para 
reosteointegração.

Limpeza completa dos 
implantes, também em 
áreas de difícil acesso

Descontaminação sem 
alterar a estrutura da 
superfície de implantes 

Cria condições otimizadas 
para suportar a 
regeneração óssea

Funciona em qualquer superfície 
de implantes de titânio 
independentemente da marca

A limpeza eletrolítica não 
prejudica os tecidos moles 
e duros saudáveis

O modo de ação de GalvoSurge® 
remove completamente o biofilme 
de implantes infetados por 
bactérias. Um passo difícil mas 
essencial para tratar de forma 
bem-sucedida a peri-implantite.

Tem dificuldades com complicações peri-implantares?
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Superfície 
de implantes 
após 8 dias de 
crescimento 
de biofilme 
oral complexo

Superfície 
de implantes 
após limpeza 
com o 
GalvoSurge

2 μm2 μm



GVS1002 Unidade de controlo 
GalvoSurge GS 1000
Sistema de limpeza de implantes dentários

GVS1008 Conjunto de limpeza de 
implantes dentários GalvoSurge
Consumível para limpar um a dois implantes no 
mesmo paciente. Disponível em embalagens de 4.

Reduza a remoção 
de implantes e o 
trabalho extra com a 
restauração protética
Fácil de utilizar
Tempo de limpeza 
de 2 minutos

Comprovado 
cientificamente1,2

Começar 
agora

O primeiro ensaio clínico aleatorizado controlado demonstrou 
excelentes resultados. Nenhum dos leitos de implantes tratados 
apresentava inflamação. Alcançado preenchimento ósseo total 
ou significativo em todos os implantes. Superfície de implantes 
onde é possível uma reosteointegração completa foi alcançada.1

Um estudo in vitro demonstrou que o sistema de limpeza de 
implantes dentários GalvoSurge removeu biofilmes orais de 
uma forma significativamente melhor do que o atual método 
de referência habitual para limpar implantes dentários2.

Antes da limpeza
(controlos negativos)

Crescimento 
bacteriano em 
placas de ágar

Após a limpeza com 
um sistema com 
pulverização de pó

Após a limpeza com o 
sistema de limpeza de 
implantes dentários 
GalvoSurge
(limpeza eletrolítica)
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nobelbiocare.com/galvosurge

Encomendar online

Encomende a Unidade de controlo 
GalvoSurge e os conjuntos de 
limpeza 24 horas por dia através 
da loja Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store

Encomendar por telefone

Contacte a nossa equipa 
de apoio ao cliente ou o seu 
representante comercial.

nobelbiocare.com/contact

Já experimentou as 
soluções regenerativas 
creos™? A nossa gama de 
biomateriais complementa 
a utilização do GalvoSurge 
e promove a cicatrização 
e regeneração óssea.

Saber mais
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