
Muito prazer!
Somos uma empresa diferenciada que busca sempre 

Inovação e tecnologia na área da saúde com diversos 

dispositivos médicos. Comercializamos e produzimos uma 

variedade ampla de soluções.

Nossos valores da inovação tecnológica aliada à qualidade 

dos produtos são objetivos diários, levando sempre segurança 

e eficácia nos processos atendidos com nossos produtos.



CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS



Análise 3D

ATA  - Análise Tridimensional Anatômica
O Protocolo ATA é uma avaliação precisa 3D com embasamento científico, 

proporcionando ao convênio, cirurgião e paciente uma melhor comunicação 

pré-cirúrgica com definição clara do diagnóstico, podendo ser utilizado para desempate 

na tomada de decisão entre auditores da seguradora e cirurgião.
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BUCOMAXILO
B

COLUNA
C

- Canal vertebral;

- Forames;

- Taxa de compressão;

- Presença de osteófitos;

- Pedículos;

- Índice de PAVLOV;

- Presença de ossificação;

- Medidas angulares sagitais.

- Crânio em posição inicial;

- Traçados cefalométricos;

- Simulação de tecidos moles;

- Movimentos realizados;

- Vídeos.

Importante para apnéia do sono:

- Simulação das vias aéreas 2D e 3D;

- Palato duro e mole;

- Região de menor área;

- Região retroglossal;

- Base da epiglote.

- Altura do corte do úmero;

- Posicionamento da glenóide;

- Análise anatômica das    estruturas 

ósseas e suas deformidades;

- Processo coracoide;

- Diáfise do úmero;

- Anatomia da clavícula e escápula.

DIMENSÃO

ÁREA

OMBRO
OM

OTORRINO
OT

http://bit.ly/videoappatacoluna
http://bit.ly/videoappatabuco



Biomodelo

Biomodelo 3D
O Biomodelo 3D é um protótipo que reproduz a cópia fiel da estrutura óssea original, permitindo que 

seja verificada com exatidão a região que necessita de atenção cirúrgica. Pode ser usado tanto na 

medicina quanto na odontologia e auxilia no planejamento cirúrgico prévio do paciente, 

principalmente nos casos de alta complexidade, servindo como estudo do diagnóstico dos mesmos.

O biomodelo é uma ótima ferramenta de segurança, já que reproduz com precisão a anatomia da 

região que sofrerá intervenção.

Através de arquivos gerados por tomografia computadorizada nós produzimos biomodelos físicos 

tridimensionais que podem ser utilizados auxiliar tanto no diagnóstico quanto no planejamento 

cirúrgico, ajudando o médico na tomada de decisões.
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Podem ser utilizados para os seguintes fins:

Diagnóstico;

Estudo e treinamento;

Planejamento cirúrgico;

Avaliar tamanho das lesões;

Estudar acessos diferenciados;

Diminuição do tempo cirúrgico;

Personalização do tratamento;

Menores custos;

Melhores resultados;

Comunicação entre profissional e paciente;

Demonstração de possíveis resultados pós-operatórios.



Buco-maxilo-facial

Guia cirúrgico buco-maxilo-facialGuia cirúrgico buco-maxilo-facial
Os guias de corte da CPMH utilizam o que existe de mais moderno e preciso 

na tecnologia para otimizar o resultado cirúrgico e proporcionar mais conforto 

ao paciente e cirurgião. Todos os nossos Guias possuem Registro ANVISA, 

além de serem descartáveis e fornecidos esterilizados.

Smartmold facial
É um molde para modelagem intraoperatória de  implantes faciais (mento, zigoma 

e ângulo de mandíbula). Processo personalizado e utilizado para preenchimentos 

e/ou substituição de defeitos e falhas ósseas em cirurgias Buco-maxilo-facial.
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Fluxo de Produção

Tomografia DICOM 
 Cortes de 1 mm

Grant Tilt 0º

Planejamento 3D e
vídeoconferência 

profissional

Validação do
Cirurgião

Guia cirúrgico
finalizado

Envio da documentação
e análise do caso

Mandíbula MentoZigoma Paranasal



Prótese customizada em titânio e considerada o estado da arte em 

cranioplastia, sendo desenvolvido um prévio planejamento 3D, resultando em 

um desenho anatômico perfeito. 

Diante de vários trabalhos científicos, consideram o titânio com ótima 

biocompatibilidade de osseointegração e resistência mecânica.

Processo de customizados em titânio passam por uma rigorosa análise de 

liberação pela ANVISA.

Customizado - Licença Especial
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 Breve 
  opção em

PEEK

TC antes

Planejamento 3D

Protótipo impresso



Customizado - Crânio-Maxilo-Facial
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BARREIRA
malha para reconstrução

Placas customizadas
para cirurgia ortognática

Prótese de ATM

RECONSTRUÇÃO 
maxilar e mandibular



Este produto é opcional podendo ser utilizado nos casos:

   Cirugias de tumores, onde o cirurgião já tem o conhecimento da infecção, 

podendo ele, no mesmo ato cirúrgico recolocar outra em PMMA, evitando 

outro procedimento cirúrgico  e reduzindo os custos;

   Cirurgias anteriores que deixaram muitas arestas sem respeitar a anatomia e 

dinâmica da futura calota a ser colocada.

Crânio

Fastmold

Benefícios

Através do Planejamento Cirúrgico Virtual analisamos o caso cirúrgico e 

confeccionamos o molde para a construção da prótese no transoperatório.

Guia de osteotomia

Maior previsibilidade;

Menor tempo cirúrgico;

Resultado estético próximo do real com anatomia do paciente;

Implante leve e com alta resistência mecânica.
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BENEFÍCIO

2 EM 1
DUAS CIRURGIAS EM UMA



Coluna

Guia de perfuração da coluna

Benefícios

Os guias de perfuração para coluna CPMH são produzidos com moderna 

tecnologia de planejamento cirúrgico virtual, auxiliando no correto 

posicionamento dos implantes.

Guias de perfuração planejados virtualmente e personalizados à anatomia do paciente;

Fácil utilização e total controle do direcionamento e ângulo para inserção dos parafusos;

Determinação do tamanho e comprimento dos parafusos no pré-operatório;

Maior precisão e menor tempo cirúrgico;

Menor morbidade para o paciente.
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vídeo guia de coluna | https://youtu.be/wr_1ePFyJBs



Guia de Ombro - Glenóide
Guia cirúrgico fabricado por impressão tridimensional (3D) a partir de 

um estudo de tomografia (CT), personalizado para cada paciente.

O guia personalizado atende com uma precisão de mais de 99,5% 

após um estudo de imagem TAC, devido a existência de grandes 

defeitos ósseos na anatomia, sendo assim, a personalização traz uma 

melhor adaptação, redução do tempo cirúrgico e maior sobrevivência 

do implante, por ser mais preciso e melhor posicionado, aumentando 

sua durabilidade.

Ombro
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Fixador Externo
O sistema de fixadores externos CPMH foi desenvolvida para 

atender a todos os casos cirúrgicos emergenciais de trauma e 

correções de deformidades.

Características:

Fixadores modulares em fibra de carbono e articulado;

Conexões combinadas em alumínio;

Sistema circular;

Sistema monolateral para deformidades;

Sistemas de extremidades (pé/mão);

Sistemas híbridos.

Fixador Externo
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FASTFIX
Modular|Fibra de carb.

Monolateral Extremidades Circular | Alumínio Punho Trilho | Baixo custo

BETAFIX
Trilho | Híbrido Híbrido Trauma | Híbrido

DELTAFIX CLICKFIX

ALPHAFIX MICROFIX GAMMAFIX ZETAFIX MONOFIX

PELFIX
Pelvis articulado



Sistema OWL DESDE 1969 , traz um produto eficaz, utilizado na 

neurocirurgia e Gestão da dor para os procedimentos de:

ATM;

Coluna Cervical, Lombar e Sacroilíaca;

Ombro;

Quadril;

Joelho;

Pé. 

Vantagens:

Equipamento multilesões com 4 canais;

Cânulas diversificadas como: 

- Sistema bifurcado para injeção de fármacos;

- Sistema de bloqueio para nervos periféricos;

- Trident | maior raio de atuação, indicado para sacroilíaca.

Radiofrequência
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Referência Mundial - OWL



A CPMH busca sempre participar de Congressos e Eventos, com o intúito de buscar 

novas parcerias e fortalecer os laços antigos. Investimos também em educação 

continuada - Cursos e treinamentos, tanto para clientes internos e externos, quanto 

para distribuidores.

Participações
em Eventos
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Realidade
Virtual



Mídias
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http://bit.ly/videoappatacoluna

Novos Projetos
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Realidade
Mista

Realidade
Aumentada



FORMULÁRIO DO PRODUTO PREENCHIDO + TC EM DICOM COM CORTES ATÉ 1MM

Como solicitar?
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www.cpmhdigital.com.br
    (61) 3028 8858 |     (61) 99946 8880 |      atendimento@cpmh.com.br


