
                                                       

 

Evonik lança novo PEEK radiopaco para tecnologia de implantes 

  

A Evonik está expandindo o leque de polímeros biocompatíveis de alta performance 

de sua marca VESTAKEEP® PEEK para aplicação na tecnologia médica. A empresa 

de especialidades químicas desenvolveu um novo material plástico radiopaco para 

implantes, à base de poliéter-éter-cetona 

 

 

A Evonik desenvolveu um novo material plástico radiopaco para implantes à base de  

poliéter-éter-cetona 

 

A Evonik oferece o PEEK radiopaco para implantes, com sulfato de bário. Essa classe de 

produtos permite o contraste radiográfico, sem a desvantagem da formação de artefatos, algo 

que pode ocorrer com outros materiais populares para tecnologia de implantes. Além disso, os 

implantes feitos do novo VESTAKEEP® i-Grade PEEK da Evonik não esquentam durante a 

tomografia de ressonância magnética.   

  

Novos caminhos no desenvolvimento de implantes não metálicos 

O VESTAKEEP® i-Grade PEEK é um material de alta performance da Evonik que possui anos 

de eficiência comprovada no segmento de dispositivos médicos. O produto, que apresenta 

biocompatibilidade e bioestabilidade impressionantes, é fácil de processar e está estabelecido 

há anos como material de alta performance em aplicações na tecnologia médica como, por 

exemplo, implantes espinhais, medicina esportiva, dispositivos cardiovasculares, cirurgia 

maxilofacial e outras aplicações.  

 A Evonik fornece o i-Grade PEEK em forma de grânulos ou produtos semiacabados, como 

chapas ou barras plásticas. Dependendo da aplicação, o VESTAKEEP® i-Grade PEEK pode ser 

fornecido com sulfato de bário, com diferentes taxas de enchimento.  
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A Evonik conta com uma experiência de mais de 50 anos no desenvolvimento e na produção 

de plásticos de alta performance.   Seu abrangente portfólio de produtos inclui soluções para 

praticamente todas as aplicações industriais 

Informações sobre a empresa 

A Evonik é uma das empresas líderes mundiais em especialidades químicas. O foco em negócios atraentes do segmento 

de especialidades, a capacidade de inovação orientada aos clientes, além de uma cultura corporativa confiável e voltada 

a resultados compõem a essência de sua estratégia corporativa. Essas características formam a alavanca para um 

crescimento lucrativo e um aumento sustentado do valor da empresa. Com mais de 36.000 colaboradores, a Evonik atua 

em mais de 100 países no mundo inteiro, beneficiando-se especialmente de sua proximidade dos clientes e de suas 

posições de liderança de mercado. No ano fiscal de 2018, a empresa gerou vendas de 15 bilhões de euros e um lucro 

operacional (EBITDA ajustado) de 2,6 bilhões de Euros. 

Sobre Resource Efficiency 

O segmento Resource Efficiency, dirigido pela Evonik Resource Efficiency GmbH, fornece materiais de alta performance 

e aditivos especiais para sistemas ambientalmente seguros e eficientes em energia para as indústrias automotiva, de 

tintas & revestimentos, de adesivos e da construção, dentre muitas outras. Com cerca de 10.000 colaboradores, esse 

segmento gerou vendas da ordem de 5,7 bilhões de euros em 2018. 

Nota legal 

Na medida em que expressamos prognósticos ou expectativas e fazemos declarações referentes ao futuro neste 

comunicado à imprensa, tais prognósticos, expectativas e afirmações podem envolver riscos conhecidos ou 

desconhecidos, bem como incertezas.  Os resultados ou as evoluções reais podem variar em função de mudanças no 

ambiente de negócios. A Evonik Industries AG e suas coligadas não assumem nenhuma obrigação no sentido de 

atualizar os prognósticos, as expectativas ou declarações contidas neste comunicado.   

Evonik Brasil Ltda. 

 
Fone: (11) 3146-4100 

www.evonik.com.br 

facebook.com/Evonik 

instagram.com/Evonik.Brasil 

youtube.com/EvonikIndustries 

linkedin.com/company/Evonik 

twitter.com/Evonik_BR 

 

Informações para imprensa: 

Via Pública Comunicação - www.viapublicacomunicacao.com.br 

 

Sheila Diez: (11) 3473.0255/98540.7777 - sheila@viapublicacomunicacao.com.br 

Taís Augusto: (11) 3562-5555 - tais@viapublicacomunicacao.com.br 
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