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O que você gosta sobre
Geistlich Fibro-Gide®?

O que eu mais gosto na Geistlich 
Fibro-Gide® é seu ilimitado 
disponibilidade e sua padronização 
qualidade. Em contraste com a tecido 
conjuntivo subepitelial enxertos, a 
Geistlich Fibro-Gide® faz não dar um 
motivo para se preocupar com 
limilimitações em termos de quantidade e 
qualidade. Além disso, evitar um 
segundo local cirúrgico reduz o 
paciente morbidez como bem como 
meu tempo cirúrgico. 

Você vê algum risco no uso da
Geistlich Fibro-Gide®? 

Toda intervenção cirúrgica está 
associada a certos riscos. Assim, no 
caso de Geistlich Fibro-Gide®, a 
cicatrização incompleta da ferida pode 
ocorrer com a exposição do material à 
cavidade oral. Com base em nossas 
observações clínicas, tais complicações 
não não resultam em nenhuma infecção 
local, e o material não precisa ser 
removido. Como tal, eu esperaria até 
menos riscos do que com o uso de um 
subepitelial enxerto de tecido 
conjuntivo.

Quando os pacientes precisam de
um procedimento de aumento de
tecidos moles, o que você diz? 

Geralmente ofereço a meus pacientes 
duas opções quando é indicado um 
procedimento de enxerto de tecidos 
moles. A primeira opção é o uso de um 
enxerto de tecido conjuntivo 
subepitelial. Este procedimento está 
bem documentado na literatura com 
resulresultados a longo prazo e é 
considerado o padrão ouro. 

Como alternativa, sugere-se o uso de 
Geistlich Fibro-Gide®, que oferece 
benefícios em termos de redução da 
morbidade do paciente, tempo 
cirúrgico e disponibilidade ilimitada. 
Meus pacientes são informados de que 
o uso de Geistlich Fibro-Gide® está 
menos documenmenos documentado, mas em 
pesquisas pré-clínicas e clínicas 
realizadas durante um período de dez 
anos, os resultados foram não-inferior 
ao padrão ouro.1,2

Como seus pacientes se
beneficiam, e como você se
beneficia de usando
Geistlich Fibro-Gide®?

As vantagens para mim são a 
disponibilidade ilimitada e a qualidade 
padronizada, assim como a facilidade 
de uso e as cirurgias mais rápidas. 
Meus pacientes se beneficiam de 
tratamentos mais curtos, menos 
inchaço e menos morbidez, já que não 
é neé necessária uma segunda cirurgia. 
Áreas maiores e mais locais podem ser 
tratados no ao mesmo tempo.

"Evitando uma segunda cirurgia local 
reduz a morbidez do paciente assim 
como o meu tempo cirúrgico."
Dr. Daniel Thoma
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