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editorial

A Anthogyr é, atualmente, reconhecida pela conceção e fabrico de implantes 
dentários premium a nível mundial. 
O nosso sucesso assenta sobre valores fortes: a nossa experiência industrial, 
a nossa capacidade de inovar e a importância que acordamos às relações 
humanas. Relações preciosas que as nossas equipas criam diariamente, 
relações únicas que partilhamos com os nossos clientes. 
Totalmente empenhados no modelo industrial 4.0, o nosso objetivo é criar 
uma gama de serviços digitais inovadores e ergonómicos para os nossos 
clientes. Ao estarmos mais ligados aos nossos parceiros em implantologia e 
prótese, entramos na esfera do acompanhamento digital personalizado. 
Fiéis à nossa estratégia, esta plataforma de serviços com um grande valor 
acrescentado irá permitir desenvolver mutuamente os nossos desempenhos: 
melhorar a fluidez das nossas trocas, acelerar os fluxos, poupar tempo para 
dedicar aos pacientes... 
Mantemos igualmente os nossos esforços de inovação de produtos propondo, 
para o fim deste ano, AxIN®, a solução de prótese personalizada unitária 
aparafusada Axiom® Multi Level®. 
Estaremos à sua espera na IDS para lhe apresentar as nossas novidades.                                              

Éric GENÈVE, 
Presidente e Diretor-geral

The International Corporate Magazine of Anthogyr

Diretor da publicação:
Eric GENÈVE

Responsável pela comunicação:
Laetitia MARTIN-BERNE
Redatores:
Raphaëlle BROZ, Raphaël CASTERA,
Laetitia MARTIN-BERNE
Créditos fotos:
David VUILLERMOZ (Atelier du Cyclope), 
Bertrand PRUDHON, Godefroy DE MAUPEOU
Impressão:
7355 exemplares
Design :
Anthogyr / Charlotte Le Bacon
Impressão:
Imprimerie Plancher

REFORÇAR
A NOSSA PROXIMIDADE GRAÇAS
AO FLUXO DIGITAL ”“
Totalmente empenhados no modelo industrial 4.0, o 
nosso objetivo é criar uma gama de serviços digitais 
inovadores e ergonómicos para os nossos clientes. 

www.anthogyr.com
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notícias

3Mais informações em www.anthogyr.com

Inovação AxIN®, 
a solução unitária personalizada

Com AxIN® a inovação continua. 
Ao criar um dente aparafusado de 
Zircónio com Acesso Angulado, 
sobre um pilar de titânio específico, 
a Anthogyr propõe uma solução 
unitária Simeda® inédita sem 
adesivos nem cimento. Adequado 
a todos os setores, de utilização 
simples, distingue-se pelo seu 
resultado estético e pela sua 
segurança biológica. 
Mantendo-se na filosofia do Axiom®

Multi Level®, AxIN® permite ao 
clínico evitar o manuseamento 
de parafusos. Para restaurações 
unitárias mais estéticas, o AxIN®

reduz o risco de chipping e oferece 
um aparafusamento fácil e rápido 
em boca, quer seja com implantes 
Axiom® Bone Level ou Axiom®

Tissue Level. Manuseamento com 
uma chave esférica comum a todas 
as próteses Simeda® e Connect+®

com Acesso Angulado.
À semelhança do inLink® para 
reabilitação múltipla, o AxIN®

permite melhorar o design do 
dente personalizando os perfis 
de emergência graças a uma 
angulação totalmente livre de 0° 
a 25° e um conduto de acesso de 
apenas Ø 2 
mm. AxIN®

oferece aos 
clínicos e 
técnicos de 
prótese a 
possibilidade 
de escolher um novo modelo de 
restauração unitária, aliando 
resultado estético e segurança 
biológica. 

Christophe Antoine acompanha 
o grupo Anthogyr desde o mês de 
janeiro de 2018 com a função de 
Diretor da Transformação Digital. Foi 
pelo desafio que este engenheiro de 
46 anos, formado pela Escola Central 
de Lyon, se juntou à Anthogyr, após 
uma experiência de mais de 15 anos 
na gestão de projetos informáticos 
em ambientes multiculturais. 
Recentemente Diretor da Informática 
no grupo Bayer HealthCare, 
Christophe Antoine também 
trabalhou no setor da energia e 

automóvel. Fortemente empenhado 
no setor da indústria 4.0, o grupo 
Anthogyr deseja explorar novos 
campos de aplicação para os clientes. 
«A forte cultura de inovação do grupo 
conquistou-me» explica. O que me 
motiva é contribuir para trazer algo 
de totalmente novo ao mercado da 
implantologia colocando a revolução 
digital ao serviço do cliente». Uma 
nova forma de oferecer uma solução 
premium acessível ao maior número 
de pessoas. 

Christophe Antoine, 
Diretor da 
Transformação Digital

Inovação AxIN
a solução unitária personalizadaa solução unitária personalizada

Com AxIN® a inovação continua. 
Ao criar um dente aparafusado de 
Zircónio com Acesso Angulado, 
sobre um pilar de titânio específico, 
a Anthogyr propõe uma solução 
unitária Simeda
adesivos nem cimento. Adequado 
a todos os setores, de utilização 
simples, distingue-se pelo seu 
resultado estético e pela sua 
segurança biológica. 
Mantendo-se na filosofia do Axiom
Multi Level®

clínico evitar o manuseamento 
de parafusos. Para restaurações 
unitárias mais estéticas, o AxIN
reduz o risco de chipping e oferece 
um aparafusamento fácil e rápido 
em boca, quer seja com implantes 
Axiom® Bone Level ou Axiom
Tissue Level. Manuseamento com 
uma chave esférica comum a todas 
as próteses Simeda

Vantagens

•  Solução unitária aparafusada sem 
material de adesão nem cimento

•  Sem manuseamento de parafuso

•  Acesso Angulado de 0° a 25° 
cavidade estreita

•  Disponível em 3 zircónios

“ANTHOGYR
       EM AÇÃO ”
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notícias

LE CERCLE #4

Axiom® Multi Level® Tour 2018

Le Cercle #4 reúne a grande família Anthogyr

Nos passados dias 22 e 23 de março, os utilizadores das soluções de 
implantes Anthogyr reuniram-se em Sallanches por ocasião da quarta edição 
do Le Cercle. Reunidos para discutir a solução Axiom® Multi Level®, os 
clínicos puderam testemunhar a sua prática durante conferências e debates 
apresentados pelos Doutores Claude Authelain, Guillaume Becker, Roch De 
Valbray, Nicolas Fousson, David Norré e Jean-Baptiste Verdino. O Dr. Charles 
Durif e o seu grupo Wake Up encerraram ao som da música este belo dia, no 
Refuge des Aiglons, em Chamonix.

Encontro no dia 5 julho 2019 para o Cercle #5!

Instalação em França e no estrangeiro!

Grande êxito em 2017, mais de 2000 pessoas reunidas! O 
Axiom® Multi Level® Tour continua o seu tour de França. 
Perto de uma centena de participantes estavam presentes 
na primeira etapa de Biarritz, no dia 1 de junho de 2018. 
Depois de Dijon, no início de outubro, o Axiom® Multi 
Level® Tour segue viagem no dia 6 de dezembro para uma 
terceira etapa em Estrasburgo.

Bilbau, Barcelona, Malaga, Madrid, Lisboa e Porto ; este 
ano, Espanha e Portugal também lançaram a sua própria 
edição do Axiom® Multi Level® Tour. Ao todo, 6 datas, 
8 oradores e perto de 200 participantes assistiram às 
conferências que apresentaram a solução de implantes 
Axiom® Multi Level®.
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Anthogyr na imprensa

Securing excellent primary stability in soft bone
Através da realização de uma ponte com três elementos, o Dr. 
Wasseem Noordin MSC descreve como obteve a passividade 
da prótese e um aparafusamento rápido da ponte aparafusada 
com a solução Axiom® Multi Level® e a conexão inLink®.
Dr Wasseem Noordin MSC, Implant Dentistry Today, July 
2018 Vol 12 Issue 4.  
www.anthogyr.com

Caso estético sobre implantes por CAO (partes 1 e 2)
O técnico de prótese Jean-Marc Faudi apresenta um caso em 
que a restauração em implantes Axiom® BL REG e Axiom® BL 
PX requer um pilar personalizado Simeda® no qual deve 
integrar imagens em 2D e 3D, para validar o aspeto estético 
com o paciente.
Jean-Marc Faudi, Tecnologia Dentária n.° 377 maio de 
2018, n.° 378 junho de 2018.

Coroa unitária sobre implante Axiom® TL
Para um paciente com 65 anos sem o 36 e o 46 há vários anos, 
o Dr. Philippe Colin explica o interesse de uma coroa 
aparafusada sobre implante Axiom® TL com conexão plana, 
nomeadamente nas áreas posteriores.
Dr. Philippe Colin, Coroa unitária sobre implante Axiom®

Tissue Level com conexão plana, Dentalespace, 5 de junho 
de 2018.
www.dentalespace.com/praticiens/formation-continue/

“ INFORMAÇÕES   
            PÁGINA INICIAL ”

PRÓXIMOS EVENTOS ”“
12-16 MARÇO 2019    
I.D.S 
Colónia 
(Alemanha)

Mais informações em www.anthogyr.com
e Facebook www.facebook.com/Anthogyr  

25-27 ABRIL 2019 
Osteology 
Barcelona
(Espanha) 

AÇÕES ECOLÓGICAS

A Anthogyr preocupa-se 
com a qualidade do ar

Preocupada com a qualidade 
do ar no Vale do Arve, a 
Anthogyr juntou-se à 
GREEN, uma associação 
criada por cerca de quarenta 
empresas do setor. 

A primeira etapa consiste 
na partilha de transporte 
para a qual a GREEN 
desenvolveu uma parceria 
com a Klaxit, uma aplicação 
para deslocações casa-
trabalho. O objetivo é 
simples: promover a partilha 
de automóveis para reduzir 
as deslocações e reduzir as 
emissões de CO2 no Vale do 
Arve. Foram organizados 
pequenos-almoços 
informativos, reuniões de 
serviço, concursos pela 
Anthogyr para apresentar a 
ferramenta ao conjunto dos 
seus 320 colaboradores do 
polo de Sallanches.

26-28 SET 2019 
E.A.O 
Lisboa
(Portugal) 

3-5 OUT 2019
ARIA 
Lyon
(França) 

2-4 MAIO 2019
ADI Team Congress 
Edimburgo
(Escócia) 
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“
perspetivas

Do local de produção ao gabinete dentário, 
da máquina que molda a matéria prima à 
mão do médico, e depois à boca do paciente, 
o acondicionamento de cada implante 
na «sala limpa» junta simbolicamente o 
universo industrial e médico. Descoberta 
desta divisão central.

Recrutado como técnico 
em montagem em 1984, 
Marc Lavail subiu de 
posição. Atualmente é o 
responsável pelo setor 
dos implantes e gere uma 
equipa de 40 pessoas. 
Do controlo da qualidade 

ao armazenamento, passando pela etapa chave do 
acondicionamento na «sala limpa», Marc Lavail garante, 
juntamente com os seus colaboradores, a conformidade 
de cada implante com os critérios de exigência 
estabelecidos pela Anthogyr. 

Marc Lavail, 
responsável pelo setor dos 
implantes

Espaço assético 
com uma 
atmosfera 
controlada, a 
«sala limpa» 
tem como 
particularidade 
controlar a 
concentração 
específica. Na 
Anthogyr, é 
composta por 
dois espaços que cumprem as normas ISO 7 
e 5. «Estritamente controlada, o seu acesso 
é reservado exclusivamente aos operadores 
autorizados, devidamente fardados. Todos 
obtiveram formação a nível interno e respeitam 
os procedimentos específicos para evitar a 
contaminação biológica A sala é, evidentemente, 
alvo de um protocolo de limpeza e de controlo 
particularmente rigoroso.»

Uma sala sob alta 
vigilância

      «SALA LIMPA»: 

VISITA A UMA DIVISÃO CENTRAL ”

Características técnicas da 
«sala limpa»

Trata-se da classificação da qualidade do ar no ambiente, aqui na Sala Limpa. 

Norma ISO 7, 352 000 partículas de 0.5μ/m3 de ar na zona em blister.

Norma ISO 5, 3520 partículas de 0.5 μ/m3 de ar na zona de saída de 
descontaminação para colocação do implante no seu recipiente.
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«Da montagem da embalagem à colocação em blister, o 
condicionamento de um implante na sala limpa é rápido. Os blisters, 
produzidos por prancha de 9 para facilitar o seu manuseamento, 
saem por uma câmara protegida. No exterior, são recortados à 
unidade, esterilizados por raios gama, integrados numa embalagem 
de cartão, armazenados e depois expedidos». Pronto 

para
entrega

«Porta de entrada» dos implantes, a máquina de 
descontaminação garante a sua transferência entre a 
cadeia de controlo de qualidade e a sala limpa, onde são 
acondicionados.

«Realizada na zona ISO 5, a mais «limpa», a 
primeira operação consiste em colocar cada 
implante num estojo individual composto por 
7 peças. Esta montagem manual requer muita 
minúcia e rigor. É objeto de um controlo na sala 
por um operador».

Uma sala sob alta 
vigilância

Uma chegada com 
regras 

Acondicionamento primário, 
entre minúcia e rigor 

O envólucro para o 
implante, detalhe de 
uma inovação

Dispositivo 
patenteado, esta 
embalagem 
exclusiva foi 
concebida pela 
equipa de I&D da 
Anthogyr. Inclui 
um sistema de 
pinças de titânio 
que imobiliza o 
implante quando a 
tampa está fechada 
e permite, caso 
necessário, voltar 
a posicioná-lo no 
seu tubo durante a 
intervenção.

Passagem para a 
zona ISO 7. «Cada 
embalagem individual 
é submetida a uma 
selagem a quente 
tanto da capa como 
do blister. Introduzido 
na sua própria 
cavidade plástica 
e depois selado 
hermeticamente, 
estará desta forma 
perfeitamente 
protegido até à 
abertura pelo 
dentista durante a 
sua intervenção.  

Acondicionamento secundário, 
uma proteção reforçada



Philippe Neimark,
Diretor do desenvolvimento do grupo Anthogyr

210%
DE CRESCIMENTO EM 10 ANOS

PRESENÇA 
COMERCIAL EM 
80 PAÍSES46 MILHÕES DE EUROS    

EM VOLUME DE NEGÓCIOS EM 2017 

80 PESSOAS 
FRANÇA /
ESTRANGEIRO 

UMA EQUIPA 
DE



DESENVOLVIMENTO
COMERCIAL:
CRÓNICA DE UMA CONQUISTA ”
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“
um 

olhar 
sobre

Pode falar sobre a «revolução 
estratégica» da Anthogyr?
Historicamente, a empresa geria um 
portefólio muito vasto de produtos 
dentários, tratados de forma igual 
em termos de marketing, de relação 
com o cliente... Mas em 2006, dá-
se uma viragem. A visão estratégica 
tende a focar e a concentrar todos 
os meios do grupo num setor. O da 
implantologia foi selecionado devido ao 
seu potencial de crescimento mundial. 
Por conseguinte, são estabelecidos 
objetivos ambiciosos, devemos 
passar de uma marca conhecida 
em França pela sua instrumentação 
dentária para um interveniente visível 
e reconhecido em implantologia. A 
aposta é conseguida porque em dez 
anos, a Anthogyr transformou a sua 
atividade, a parte da implantologia no 
seu volume de negócios passou de 20 
% a 80 %. Não tencionamos parar aqui 
e ambicionamos crescimentos ainda 
maiores em todos os nossos mercados.

Como se estruturou o desenvolvimento 
comercial? 
Devíamos cumprir um grande desafio 
comercial. Partimos quase do zero na 
venda direta em implantologia. Em 
2006, tínhamos menos de 100 clientes 
em França e, para vos mostrar o nível 
de notoriedade, quando iniciamos 

um gabinete dentário, a maioria dos cirurgiões-
dentistas não sabiam que a Anthogyr fabricava 
implantes desde 1995 como marca própria!

 De 2006 a 2009, as equipas forneceram um 
excelente  trabalho de fundo. Conhecer os nossos 
clientes e sobretudo identificar os técnicos de 
implantologia, compreender os seus problemas, o 
seu funcionamento, a sua utilização dos produtos 
foi a nossa prioridade. Este conhecimento 
permitiu-nos oferecer-lhes soluções perfeitamente 
adequadas, tais como Axiom®. Lançada em 
2009, a gama Axiom® desencadeou um sucesso 
comercial rápido. Este sucesso inscreve-se numa 
forte dinâmica de inovação apoiada por produtos 
principais como as próteses personalizadas 
Simeda® em 2012, ou a solução Axiom® Multi 
Level© em 2017.

Quais eram os argumentos de venda que vos 
distinguiam e ainda vos distinguem dos vossos 
concorrentes?
A nossa estratégia Prime Mover in Implantology 
baseia-se nos produtos premium acessíveis 
ao maior número de pessoas. Desde o início, 
procurámos desenvolver soluções inovadoras com 
grande valor acrescentado, de utilização simples 
e que permitem responder a todas as indicações 
cirúrgicas e protéticas para o médico e o seu 
laboratório, quer coloque 10 ou 1000 implantes por 
ano. 

Sem esquecer a dimensão «made in France»? 
Efetivamente, somos capazes de propor soluções 
de implantes fabricadas em França, ao melhor 
nível mundial. Desde o início, convidámos os 
nossos clientes a visitar o nosso polo de produção 

Philippe Neimark junta-se à Anthogyr em 2004 
e participa na implementação da nova estratégia 
focada na implantologia. Em menos de 15 anos, a 
sua equipa passa de 2 a 80 pessoas e multiplica as 
vendas por 25. «Regresso com sucesso». «Conhecer os nossos clientes, 

compreender os seus problemas foi 
a nossa prioridade».
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de Sallanches para que constatassem o nosso 
nível de desempenho e de exigência. Estas 
visitas são a oportunidade para encontrar as 
equipas de toda a empresa e presenciar o 
orgulho que todos sentem por fazer parte do 
projeto Anthogyr. Conservamos estes valores 
de proximidade na relação e permanecemos 
humildes, apesar de nos termos tornado um 
interveniente francês importante no mercado 
da implantologia.

Mais do que uma relação comercial, procura 
estabelecer uma parceria duradoura com 
cada médico?
Apresentamos-lhe um produto, mas 
também um conselho, um serviço e um 
acompanhamento. Estamos empenhados 
em compreender, responder e antecipar a 
sua necessidade diária. Com este objetivo, 
cada médico cria ligações particulares com 
o seu consultor comercial, o seu especialista 
em próteses e o seu assistente de serviço 
ao cliente. As ofertas comerciais também 
são estabelecidas com este desejo de 
parceria vencedora que é a garantia de uma 
relação duradoura. Ainda nesta iniciativa de 
acompanhamento, propomos-lhe crescer a 
nível de competências graças às formações
oferecidas pelo Campus Anthogyr e 
incentivamos ao diálogo entre colegas ao 
organizarem eventos emblemáticos em França 
e no estrangeiro, tais como Le Cercle by 
Anthogyr.

E como defi niria a missão dos consultores 
comerciais?
Leva o produto da empresa até ao médico e o 
laboratório. Gosto de relembrar que podemos 
ter o melhor produto do mundo, mas se 
ninguém o apresentar, ninguém apresentar as 
suas vantagens e, por fim, o vender tudo para, 
sobretudo num setor com tanta concorrência 

e exigente como o da implantologia. Quero 
felicitar todas as equipas comerciais pelo seu 
grande contributo para o sucesso da Anthogyr 
e gostaria que todos estivessem conscientes 
das dificuldades da atividade e do valor do 
trabalho realizado. Empenho, resistência, mas 
também conhecimentos muitos específicos 
são indispensáveis para levar um gabinete 
dentário a mudar o seu sistema de implantes, 
por se tratar de uma escolha de compromisso 
e estruturante.

A sua formação é fulcral?
Até mesmo a noção de «consultor» é fulcral. 
Atualmente, metade do nosso serviço de 
formação destina-se à formação interna. 
A minha equipa deve poder acompanhar o 
médico durante as suas cirurgias e aconselhá-
lo sobre os nossos produtos durante a 
colocação de implantes ou a realização de 
próteses no laboratório. Evoluímos no setor 
médico, face a um paciente que usará os 
nossos dispositivos o resto da sua vida. Cabe-
nos a nós dominar perfeitamente os produtos 
e os protocolos. Isto requer vários meses de 
formação para cada recrutamento e mantém-
se ao longo das carreiras. Acrescentaria que 
a Anthogyr tomou sempre a opção de recrutar 
pessoas pelos seus valores e qualidades tanto 
pessoais como profissionais implicando, desta 
forma, um grande investimento em formação 
em vez de «procurar» na concorrência...

A progressão interna inscreve-se como um 
grande valor?
É um orgulho enquanto gestor poder fazer 
evoluir colaboradores e, desta forma, 
contribuir para o seu desenvolvimento e 
realização profissional. Por exemplo, todos os 
nossos responsáveis pelas regiões francesas 
foram consultores comerciais e o responsável 
pelas vendas de França subiu de posição. Até 
eu reflito esta cultura de empresa. Comercial 
de Exportação, e depois Responsável 
Comercial em França, integrei o conselho 
de direção em 2011 para o mercado francês 

«O consultor comercial é o 
primeiro embaixador da Anthogyr».
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Foco
A progressão interna inscreve-se 

como um grande valor.

3 PERGUNTAS    
PARA DIDIER SAMITIER
Responsável de vendas França

Pode falar sobre o seu percurso na 
Anthogyr?

A colaboração com a Anthogyr teve início em 2009 
como Consultor Comercial de Implantes à volta de um 
desafi o motivador e ambicioso: tornar rapidamente a 
Anthogyr numa marca reconhecida no universo muito 
competitivo da implantologia dentária. Na Anthogyr, 
gerimos os nossos setores como chefes de empresa. É 
muito gratifi cante, sobretudo quando vimos da indústria 
farmacêutica, um mundo muito codifi cado onde a 
iniciativa não tem muito lugar. Rapidamente confi aram-
me a responsabilidade de uma equipa com a sua 
história e cultura. Fiquei realmente satisfeito com esta
função. Compreendi rapidamente que os resultados se 
deviam a uma uma equipa empenhada, competente e 
com um bom estado de espírito.

Como olha para esta nova função?
Com continuidade. Philippe criou uma estrutura 
comercial muito efi caz em França. As equipas são muito 
dotadas em competências, temos produtos inovadores 
e organizamos eventos reconhecidos pela atividade. 
Iremos consolidar, numa primeira fase, estas bases 
sólidas, para passar do desempenho à excelência. As 
condições necessárias estão reunidas para fazer da 
Anthogyr a verdadeira alternativa às marcas Premium.

Quais são os seus principais objetivos?
O principal objetivo é colocar a Anthogyr na linha da 
frente em França. Para isso, é importante dar sentido 
e visão às nossas equipas e clientes. Fazêmo-lo com 
simplicidade e confi ança seguindo a nossa estratégia. 
As recentes inovações são o refl exo disso. InLink®, 
AxIN®  são produtos revolucionários pelas suas 
abordagens biológicas e mecânicas. Contribuem, desta 
forma, para uma prática diferente da implantologia 
baseada na simplicidade e fi abilidade.

e assumi a direção comercial do grupo em 
2017! A Anthogyr coloca-se nesta dinâmica de 
gestão dando a oportunidade de progredir a 
nível interno.

Concretamente, como se desenvolvem as 
suas equipas em França?
No terreno, contamos com um responsável 
de vendas de França, quatro responsáveis 
regionais, vinte e cinco consultores comerciais 
em implantologia e quatro especialistas em 
próteses. Fomos, além disso, os primeiros a 
nomear para o terreno um técnico de próteses 
de profissão para acompanhar o médico, o seu 
correspondente ou laboratório na parte das 
próteses personalizadas. Há alguns meses, 
foi criado um posto de «business developer». 
É responsável por apoiar as equipas, 
nomeadamente na fase de aquisição de novos 
clientes.

E no estrangeiro?
O nosso desenvolvimento internacional 
baseia-se em três eixos: as nossas cinco 
filiais (Itália, Benelux, Espanha, Inglaterra 
e Portugal que acabamos de inaugurar), 
a nossa parceria com o grupo Straumann 
na China e na Rússia, bem como uma 
rede de distribuidores internacionais que 
comercializam a marca de implantologia em 
cerca de trinta países e a instrumentação 
dentária em cerca de cinquenta países.
O conjunto é apresentado pelos Business 
Area Managers cujo desafio é grande 
porque, contrariamente à França onde nos 
tornámos um interveniente reconhecido, 
ainda temos de impor a nossa presença no 
estrangeiro, em mercados por vezes evoluídos 
onde a concorrência é ainda maior. Os 
resultados são bons, mas é apenas 
o início. O potencial de crescimento 
é grande e apostamos muito nas 
nossas próximas inovações na Europa, 
para nos impor. A comercialização do 
AxIN®, uma inovação para próteses 
unitárias, é a próxima etapa.

e visão às nossas equipas e clientes. Fazêmo-lo com 
simplicidade e confi ança seguindo a nossa estratégia. 
As recentes inovações são o refl exo disso. InLink
AxIN
abordagens biológicas e mecânicas. Contribuem, desta 
forma, para uma prática diferente da implantologia 
baseada na simplicidade e fi abilidade.

onde a concorrência é ainda maior. Os 
resultados são bons, mas é apenas 
o início. O potencial de crescimento 

nossas próximas inovações na Europa, 
para nos impor. A comercialização do 

«Quero felicitar todas as equipas 
comerciais pelo seu grande 
contributo para o sucesso da 
Anthogyr».

cf. Inside #3 em  www.anthogyr.pt



encontro

Quando não exerce no seu gabinete 
em Viena (Isère), ou na clínica privada, 
o doutor Monin dedica-se à formação 
de colegas abrindo-lhes as portas 
da implantologia. Entre exigência e 
empenho, detalhe de uma vocação que 
contribui para fazer evoluir o conjunto da 
sua atividade.

A INOVAÇÃO POSTA À PROVA ”
DR ANTOINE MONIN,

IMPLANTOLOGISTA“

De utilizador convencido a formador 
convincente

Conquistado pela facilidade de utilização 
dos produtos Anthogyr, o Doutor Monin 
rapidamente desejou ir mais longe. A sua 
interação com a empresa evoluiu 
rapidamente . «O lançamento do Concept 

Axiom® em 2009 
correspondia ao 
momento em que eu 
procurava um novo 
sistema de implantes, 
recorda-se. Fui 
convencido pelo 
produto, mas também 
pela relação com o 
cliente. Muito 
rapidamente criámos a 
formação «1, 2, 3 
Posez!» em parceria 
com o Campus 
Anthogyr. Aplicação de 
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um modelo que realizava no meu 
gabinete, tenciona formar o binómio 
médico e assistente na implantologia 
simples apoiando-se numa rede de 
tutores presentes em toda a França».

Centrado na prática

Interessado no processo industrial, o 
doutor Monin teve a oportunidade de 
participar nas fases de testes de 
produtos. Uma boa oportunidade para 
trabalhar com as equipas de 
desenvolvimento e partilhar as suas 
impressões. Este período de teste em 
condições reais e as melhorias 

realizadas em resposta constituem uma 
verdadeira força para a marca. «Para 
desenvolver uma estratégia de inovação 
duradoura, é essencial estar o mais 
próximo possível da evolução das 
práticas. A proximidade e o foco no 
cliente são elementos indispensáveis».

Médico, laboratório e fabricante: uma 
colaboração vencedora

Durante esta fase de teste, a Anthogyr 
direcionou o doutor Monin para o 
laboratório Ciaffoloni, sujeito a tratar a 
prótese sobre o implante Tissue Level. 
«A nossa colaboração começou com 
estes casos e nunca mais parou! 
Organizámos recentemente um dia de 

«Uma boa oportunidade para 
trocar ideias com as equipas de 
desenvolvimento».

Doutor Antoine MONIN, 
Implantologista 



formação dedicado à carga imediata 
da arcada completa. Trabalhamos 
também com tecnologias digitais, 
com os produtos Simeda® e 
Connect+®. Gostaria também de 
integrar esta cadeia digital na 
formação cirúrgica e perspetivar um 
produto em cirurgia guiada cuja 
utilização será simplificada.» 

Relação com o cliente e redes 
fatores de desempenho

A clínica é movida por um verdadeiro 
espírito de equipa e cada cirurgião-
dentista associado exerce 
umaespecialidade. A estética do 
sorriso para a Dr.ª Stéphanie 
Gauclere-Bolze, a parodontologia 
para o Dr. Benoit Barioz e a 
implantologia para o  Dr. Antoine 
Monin. Este último sublinha a relação 
privilegiada estabelecida com a 
Anthogyr e o seu Consultor 
Comercial: «Considero-o como um 
membro do meu gabinete. Conhece 
os meus assistentes, os meus 
problemas, assiste a algumas 

reuniões... Garante um 
acompanhamento permanente».

O médico insiste também no 
dinamismo da rede construída entre 
utilizadores da marca: «Ainda ontem 
estava numa conferência telefónica 
com o gabinete de estudos e seis 
colegas. Este trabalho de colaboração 
estimula-me, permite pôr-se em 
causa, integrar novos processos e 
progredir continuamente». 

DR. ANTOINE MONIN 

3 CIRURGIÕES-
DENTISTAS ASSOCIADOS
MÉDICOS DENTISTAS 
ESPECIALIZADOS EM 
PARODONTOLOGIA E
ESTÉTICA DO SORRISO

3 ASSISTENTES

2 SECRETÁRIOS

6 MEMBROS 
DA FAMÍLIA CIAFFOLONI

30 TÉCNICOS
DE PRÓTESES CONFIRMADOS

40 ANOS DE EXPERIÊNCIA
 
 

LABORATÓRIO 
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Doutor Antoine MONIN, 
Cirurgião de Implantolgia e a sua equipa

Romain CIAFFOLONI, 
Laboratório Ciaffoloni

GABINETE 
ENJOY CLINIC: 



Anthogyr 
around 
the world PROMISSOR DE UM

     MERCADO HISTÓRICO ”
O FUTURO“

Aposta estratégica 
do desenvolvimento 
comercial internacional 
da Anthogyr, a China 
impõe-se como um 
mercado em plena 
expansão e com grande 
potencial.

UMA EQUIPA ANTHOGYR 
E STRAUMANN COM  
200 PESSOAS
20 ESPECIALIZADAS 
NO MARKETING DE 
EVENTOS
22 NA FORMAÇÃO
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Liam Zhao,
Chefe de produto Anthogyr China, 
grupo Straumann em Pequin
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zoom sur

UM OLHAR SOBRE
O MERCADO CHINÊS DA IMPLANTOLOGIA

Cerca de 1,4 mil milhões de habitantes. Um potencial 
de 2 milhões de implantes. O cenário está representado 
e posiciona incontestavelmente o mercado chinês 
como o mercado do futuro. Uma constatação baseada 
na sua velocidade de desenvolvimento: comparável ao 
mercado francês de há 5 anos, será no horizonte 2025 
o maior mercado mundial. Esta evolução refl ete-se no 
local, enquanto que os hospitais públicos garantiam 
a maioria dos cuidados de implantologia, assistimos 
atualmente à abertura de várias clínicas ou grupos 
privados. Exportar para a China representa, deste 
modo, um desafi o estratégico, mas também um 
desafi o para ultrapassar uma regulamentação muito 
exigente. A Anthogyr pode, aliás, orgulhar-se de ser a 
única empresa francesa presente neste setor. 

Éric Genève, P.D.G da Anthogyr
durante a Innovation Summit Straumann

para o lançamento do Axiom® PX em Xangai (China)

20 anos de desempenho... 

O ano de 2003 marca o início da comercialização 
dos instrumentos Anthogyr na China. O sucesso do 
Anthofit e depois do Axiom® REG em 2010, levam à 
abertura de uma filial em 2012. O crescimento 
está presente e para aumentar as vendas a 
Anthogyr assina em 2016 uma parceria inédita 
com a Straumann, n.º 1 mundial, confiando-lhe a 
distribuição dos seus produtos de implantologia na 
China.

Quando a formação é a base do sucesso  

Liam Zhao considera que «A formação faz parte 
integrante da nossa oferta comercial. Visa os 
futuros médicos, em cooperação com 
universidades públicas, e os profissionais 
convidados para o centro de formação Anthogyr 
num hospital do governo em Chongqing, ou no 
Campus Anthogyr de Sallanches». Outro motor de 
crescimento: os eventos. «Reforçamos a nossa 
presença nos salões de referência tais como o 
Sino Dental, Dental South China e Dentech China 
Show. Também organizamos conferências 
apresentadas por especialistas em implantologia 
de renome internacional».

O Axiom® PX abre novas perspetivas

Apresentado no passado mês de outubro, em 
Xangai, o  Axiom® PX capta o interesse dos 
clínicos. «Certos do seu potencial, visamos mais 
particularmente líderes de opinião, 
nomeadamente nos médicos mais novos, mas 

também os pacientes, através de ações de 
caridade e de relações públicas». 

Para um crescimento exponencial

«O nosso marketing mix convence os médicos, 
também eles conquistados pelos valores da 
Anthogyr e pela oportunidade de descobrir a 
França e a sua excelência industrial!», conclui 
Liam Zhao. Os números confirmam esta tendência 
com um aumento das vendas estimado em 30 % 
em 2018. Uma dinâmica que deveria ser reforçada 
através da comercialização de novos produtos.


