
“GalvoSurge é único e representa 
uma mudança de paradigma 
no tratamento do biofilme em 
superfícies de implantes infetadas”
Dr. Mike Danesh-Meyer, Periodontologista, Nova Zelândia

“Antes de o GalvoSurge existir 
não havia nenhum tratamento 
contra a peri-implantite em que 
eu realmente acreditasse”.
Dr. Pieter Avontroodt, Periodontologista, Países Baixos 

“Finalmente! Pela primeira 
vez, a reosteointegração foi 
demonstrada em pacientes. 
A descontaminação completa 
do implante e a restauração 
de uma superfície hidrofílica 
são fatores fundamentais que 
tornam a limpeza eletrolítica um 
procedimento tão bem-sucedido”. 
Dr. Urs Brodbeck, Especialista em medicina dentária 
reconstrutiva, Suíça

“GalvoSurge é o método 
de limpeza de superfícies 
ideal que me permite 
preservar mais implantes“.
Dr. Pedro Peña, Cirurgião Oral, Espanha

Superfícies de implantes 
antes e depois de uma 
limpeza com GalvoSurge®
O modo de ação único GalvoSurge remove completamente o biofilme 
de qualquer superfície de implantes de titânio, deixando o implante limpo 
e pronto para a reosteointegração.

DepoisAntes
Superfície de implantes 
submetida a jateamento 
e gravada a ácido
Imagens de MEV antes e depois da limpeza com 
GalvoSurge

Superfície de implantes 
anodizada
Imagens de MEV antes e depois da limpeza com 
GalvoSurge
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Nota O Sistema de limpeza de implantes dentários GalvoSurge remove o biofilme bacteriano. Nestas 
fotografias, observa-se uma clara diferença antes e depois do procedimento. No entanto, como o biofilme 
bacteriano não é visível a olho nu, a diferença pode não ser visível em todos os implantes.

Saiba mais nobelbiocare.com/galvosurge


