Soluções inovadoras
para a saúde
PORTIFOLIO
Reconstruções faciais
Implantes personalizados com alta tecnologia de impressão 3D
para reconstrução em PEEK , TITÂNIO e PMMA, desenvolvidos
para reconstruções ósseas de grande magnitude que permitem
o reestabelecimento da funcionalidade e da simetria facial.

Prótese de ATM
Implante com alta complexidade na reconstrução articular.
A CPMH, com uso da impressão 3D em titânio, traz inovações que
geram muita eficácia no sistema como:
- Design trabeculado que estimula a osseointegração e reduz em até
50% o peso do implante;
Tratamento de superfície da prótese e dos parafusos com SLA, que
estimula uma maior osseointegração devolvendo estabilidade no
sistema;
Sistema da fossa temporal com polietileno com vitamina que reduz
o atrito e permite maior longevidade do implante.

PORTIFOLIO
Maxilares atróficos - Custom LIFE
Implante personalizado indicado para paciente edêntulos com
insuficiência mastigatória e que não podem ser submetidos aos
implantes convencionais ou pacientes que tiveram insucesso com
outras técnicas, como: perda de implantes convencionais, infecção ou perda dos implantes zigomáticos, enxertos ósseos.
Sistema fabricado em titânio que recebe um tratamento de
superfície em SLA, semelhante ao que se utiliza nos implantes
convencionais para uma maior osseointegração.

Malha p/ reconstrução - Mesh4U
Solução personalizada e impressa em titânio gr5 que
promove uma maior previsibilidade, estabilidade e melhor
adaptação no material a ser enxertado, evitando os micro
movimentos que geram insucesso no ganho de volume dos
enxertos ósseos. Muito bem indicada para enxertos maiores
realizados em ambientes hospitalares.

Cranioplastia
Diversidade de materiais para a reconstrução craniana personalizada através da TC do paciente e disponível nos materiais: PMMA,
Titânio e PEEK.
Projetado em softwares de última geração que entregam produto
com encaixe perfeito, proporcionando um implante seguro.

Implantes faciais - Smartmold
Implantes personalizados em PMMA , muito utilizado na área
de HOF e Bucomaxilo para assimetrias e reconstruções faciais.
Permitem um aumento no volume facial e contornos mais
bem definidos

Dispositivos cirúrgicos
São projetos específicos para cirurgias pré-planejadas e
personalizadas para cada paciente, proporcionando uma maior
previsibilidade do procedimento cirúrgico, redução no tempo e
segurança do procedimento.
Todos os dispositivos possuem ANVISA o que permite cobertura
via convênios de saúde.

PORTIFOLIO
Miniplacas p/ ancoragem ortodôntica
Utilizada para ancoragem esquelética no movimento preciso
dos tratamentos ortodônticos, permitindo a realização de
correções ortodônticas maiores e mais rápidas. Produto utilizado por cirurgiões e com viabilidade para ambiente hospitalar
(convênio).

Fixadores externos
Diversidade de uma linha para trauma ou deformidades com
sistema de membros superiores, membros inferiores e extremidades, apresentando diversidade nas montagens e valores
competitivos.

Radiofrequência
Somos importadores master DIROS no Brasil, empresa canadense e muito bem conceituada no segmento de DOR com
amplo portfólio de cânulas e gerador de 4 canais, possui o
diferencial da cânula TRIDENT, sistema exclusivo tripolar e
expansível, muito bem indicada para procedimentos no joelho,
mas também em todas as demais regiões.

Ponteiras de piezo
Ponteiras ultrassônicas com alta precisão e qualidade,
possuem adaptação para algumas marcas de motores piezo
e valores bem competitivos conforme volume de compra.

Pulse de lavagem
Sistema descartável de lavagem pulsátil que elimina 99% das
formações dos biofilmes bacterianos, removendo os debrees das
feridas e de regiões já necrosadas e infectadas.
Produto muito eficiente e com valores competitivos conforme
volume de compra.

FALE COM NOSSA EQUIPE DE VENDAS
negocios@cpmh.com.br
(61) 3028 8858 | (61) 99946 8880
cpmhdigital.com.br

