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editorial

Desde 2010, nosso grupo focou o seu desenvolvimento em torno
de produtos premium, inovadores e acessíveis. Uma estratégia vencedora 
que nos possibilita concorrer com os líderes do setor.

No cerne deste crescimento, encontram-se equipes visionárias
que antecipam cotidianamente as evoluções tecnológicas. Em conjunto, 
soubemos superar o desafi o da era digital e entrar na indústria 4.0.
Os novos meios de produção (robótica avançada, fabricação aditiva…) 
e as ferramentas de projeto assistidas por computador, por nós 
incorporadas com a solução CAD-CAM Simeda®, revolucionam as nossas 
técnicas, possibilitando a comercialização de soluções personalizadas
em grande escala.

Dia após dia, as equipes da Anthogyr se mobilizam para desenvolver
o potencial e o valor agregado dos produtos e serviços que nós iremos 
oferecer aos nossos clientes futuramente. Assim, consolidamos a nossa 
posição de Prime Mover em implantologia.

Como será possível ler nesta publicação, muitos projetos foram iniciados 
em 2015 e as perspectivas para 2016 são muito ambiciosas.
Eu espero que juntos superemos novos desafi os e aproveito esta edição
da Inside para desejar-lhes os meus melhores votos para este próximo
Ano Novo.

Atenciosamente,

Eric GENEVE
Presidente e Diretor-Geral

Em um mercado mundial
de implantologia cada vez mais 
concorrido, em que os grandes 
especialistas tendem a se 
concentrar, a Anthogyr afi rma a 
sua autonomia e seu diferencial.

Com base de titânio 
projetada aos laboratórios, 
o FlexiBase® serve para 
confeccionar pilares e 
restaurações unitárias 
aparafusadas, com coroa 
fabricada por usinagem
ou técnica de fundição e, 
em seguida, colada. 
100% polivalente, ele 
pode ser utilizado com 
amplo leque de materiais 
(zircônia, vitrocerâmica, 
etc.). Ele se distingue 
também pelos seus dois 
diâmetros de emergência, 
uma reduzida altura 
coronária, uma altura 
gengival modulável, assim 
como por uma espessura 
maximizada da coroa, 
possibilitando atender a 
maioria das indicações. 
O diferencial 

 Flexibase® 
está coberto pelo 
programa de garantia 
Anthogyr Serenity®.

Flexibase® : 
a conexão Axiom®

100% polivalente
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Osteo Safe®, o 1o osteótomo
automático do mercado

Destinado às elevações do seio 
maxilar com acesso crestal, 
bem como à condensação óssea 
em osso de baixa densidade,
o Osteo Safe® se impõe como
uma verdadeira inovação. 

-  Para o dentista, Osteo Safe® 
assegura uma impactação 
controlada, garantindo uma 
preparação óssea minimamente 
invasiva. A simples e rápida 

sequência de 4 osteótomos 
permite posicionar vários 
implantes na mesma cirurgia, 
obtendo-se maior precisão e 
uma efetiva economia de tempo. 
Devido o instrumento poder ser 
manipulado com uma única mão, 
a visibilidade intra-operatória
é consideravelmente melhor.

-  Para o paciente, a perfeita 
execução e a precisão dos 
impactos proporcionam uma 
melhor aceitação do tratamento.

O diferencial 
 Primeiro instrumento 

de Impactação previamente calibrado 
que conecta diretamente a um 
micromotor, O Osteo Safe® 
é comercializado como um kit 
completo. Graças à sua conexão
que segue a Norma ISO 3964, 
ele se adapta a todos os motores e 
cadeiras odontológicas compatíveis.
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Kit de limitadores de profundidade Axiom® REG/PX:
a ergonomia é o segredo do sucesso

Para garantir o sucesso das 
osteotomias e a segurança dos 
pacientes, dois critérios são 
essenciais: a profundidade e 
o eixo de perfuração. Por esta 
razão, a Anthogyr desenvolveu 
um novíssimo kit completo de 
limitadores de profundidade.
- Engate direto no contra-ângulo.
-  Função “anti-queda”, graças

ao bloqueio dos limitadores.
-  Identifi cação claríssima dos 

diâmetros e comprimentos dos 
limitadores.

-  Simplifi cação do protocolo
de perfuração.

-  Guias integradas para evitar 
as inversões no momento do 
reposicionamento pré-operatório.

O diferencial 
 Dispositivo

de extração sem contato, 
portanto, sem risco de perfuração 
das luvas. 

RUMO A UMA NOVA ERA…”“

Anthogyr SAS
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches 
Tel. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

Dispositivos médicos destinados a profi ssionais da medicina dentária - Classes I, IIa, IIb. LNE/G-MED - Fabricante Anthogyr SAS.
Ler com atenção as instruções contidas nesta documentação.
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notícias A ANTHOGYR IMPULSIONA “
A Anthogyr na imprensa internacional

www.anthogyr.com. 

Para oferecer
ao visitante o máximo 
de informações
em pouco tempo,
nossa homepage
foi reformulada.

Basta uma
simples olhada
para identifi car
os elementos-chave, 
especialmente as 
seções Simeda®, 
o centro de 
capacitação e as 
novidades.

1

2

3

INFORMAÇÃO“      EM DESTAQUE ”A SUA DINÂMICA! ”

O grupo Anthogyr, em parceria com
o laboratório público de pesquisa MATEIS 
- Materiais, Engenharia e Ciência (unidade 
público-privada de pesquisa associada ao INSA 
de Lyon, ao CNRS e à Universidade Claude 
Bernard Lyon I), cria o LEAD - Laboratório
de excelência em aplicações dentais.
Inaugurado em maio de 2015, o LEAD tem como 
meta promover a pesquisa e o desenvolvimento 
na área dos biomateriais de uso odontológico. 

LabCom LEAD : 
uma colaboração exclusiva,
vetor de inovação

Compartilhar boas práticas
e network com o Le Cercle
by Anthogyr

O Le Cercle nº. 2, dias
17 E 18 DE MARÇO DE 2016

ATENÇÃO, VAGAS LIMITADAS.

O Le Cercle reúne 
os usuários de 
implantes Anthogyr 
e lhes proporciona 
a possibilidade de 
incrementar a sua 

rede de colegas para compartilhar suas 
experiências e assim possibilitar o surgimento 
de novas soluções para a prática e os pacientes 
da Anthogyr.
O primeiro encontro dos membros do Le Cercle, 
organizado com o tema “Cirurgias avançadas”, 
ocorreu nos dias 2 e 3 de julho de 2015, na sede 
da Anthogyr, em Sallanches.

Para o Le Cercle nº. 2, os intercâmbios 
entre clínicos terão importância central com 
numerosas mesas-redondas.

Ótima oportunidade de trocar conhecimento 
seguido de uma festa em um ambiente 
agradável na noite do dia 17 de março.
esportivo(a) ou contemplativo(a), caia
na tentação e prolongue a sua estadia na 
prestigiosa estação de esqui de Megève. 

Convencida que uma performance sustentável 
somente pode ser alcançada em sinergia
com o seu ambiente e em harmonia com os 
seus valores, a Anthogyr está envolvida em 
várias parcerias locais.
A empresa se destaca como uma parceira 
fi el de eventos esportivos, tais como a MB 
Race Culture Vélo. Anualmente, desde a sua 
criação, aproximadamente 10 colaboradores 
estão envolvidos nesta corrida com bicicletas 
que ocorre na região de Portes do Mont-Blanc, 
conhecida como uma das mais difíceis do 
planeta. A Anthogyr está presente também no 
Triatlo Internacional do Mont-Blanc, em Passy
e no Trail des Crêtes, em Châtel. 

Mente sã, corpo são!

24-28 NOVEMBRO DE 2015  
Congresso ADF
Palais des Congrès - Paris (França)

Durante o ADF, ocorreu o Simpósio 
Anthogyr. Os doutores Guillaume Becker 
e Jean-Baptiste Verdino foram as 
estrelas de uma conferência moderada 
pelo doutor Philippe Colin, voltada para 
o “Tratamento implantar de paciente 
totalmente desdentado: critérios para 
decisão, escolhas terapêuticas e novas 
perspectivas”.

QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO - 18:30 
Palais des Congrès, sala 352 B

ENCONTROS ”PRÓXIMOS“

2-4 FEVEREIRO DE 2016   
AEEDC 
Dubai (Emirados Árabes Unidos)

25-27 FEVEREIRO DE 2016 
Chicago Midwinter Meeting 
Chicago (EUA)

7-9 ABRIL DE 2016
Dental Forum
Paris (França)

8-10 ABRIL DE 2016  
Idem Singapura

21-23 ABRIL DE 2016 
Osteology congress
Mônaco

10-12 MARÇO DE 2016  
Expodental
Madri (Espanha)

17-18 MARÇO DE 2016  
O Cercle # 2
Megève (França)

Mais informações no site  www.anthogyr.com

27-30 JANEIRO DE 2016    
CIOSP 
São Paulo (Brasil)

27-28 NOVEMBRO DE 2015     
Implant Expo 
Viena (Áustria)

As soluções da Anthogyr frequentemente atraem
a atenção da mídia internacional. 
A Dental Asia, detalha o posicionamento estratégico 
da Anthogyr no mercado asiático e a implantação da 
sua fi lial Anthogyr China em Pequim, através de uma 
entrevista com Dave Tan, responsável pelo setor de 
vendas na Anthogyr Ásia-Pacífi co.
(Dental Asia, setembro-outubro de 2015) •1

A edição “especial 10 anos” do EDI Jornal - 
European Journal for Dental Implantologists - 
dedicou uma página inteira à Anthogyr.
(EDI Journal, product report p 133 - Volume 11 issue 2 / 2015) •2

Primeiro artigo sobre a Anthogyr na imprensa 
americana!
A Inclusive Magazine detalha o tratamento de um 
paciente submetido a implantes pelo Doutor Paresh 
B. Patel, utilizando os implantes Axiom® REG.
Um caso visando demonstrar a versatilidade da 
terapia contemporânea em matéria de implantes.
(Inclusive Magazine - Vol. 6, Issue 2) •3

On-line:
o novo webdesign
do site Anthogyr.com
e a página de
Facebook Anthogyr
corporate.
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“ DA ANTHOGYR  ”
O TRABALHO 
EM EQUIPE 

L'ÉQUIPE
ANTHOGYR

Um terço dos efetivos, ou seja, mais de 100 colaboradores, participaram 
dos Corporate Games, os jogos poliesportivos interempresariais 
organizados nas margens do lago Annecy. Uma das responsáveis por 
este sucesso, Anaïs Margueritte relembra com imagens os momentos 
marcantes do evento.

“Éramos uma das pouquíssimas 
empresas a serem apoiadas por 
uma alegre equipe de animadoras 
de torcida… Tal como os grandes 
clubes esportivos!”

O espírito de equipe

“O Dragon Boat, a prova 
de destaque! Sem dúvida, 
aquela que melhor reflete 
o espírito de equipe, pois 
estamos todos no mesmo 
barco. Não há disparidade 
de nível, cada qual dá 
o melhor de si e juntos 
superamos o desafio”.

 

Comprometimento, 
dinamismo, coesão…

Valores compartilhados tanto 
na quadra de vôlei quanto na 
empresa! Todos os departamentos 
do grupo estavam representados, 
especialmente as duas unidade 
produtivas de Sallanches e  
de Mersch, em Luxemburgo.  
“Com tanta gente, nós 
apresentamos 2 equipes de 
futebol, 1 de handball, 2 de vôlei, 
3 de pétanque (uma variante 
francesa da bocha), 1 tripulação 
de dragonboat, corredores, 
nadadores, ciclistas e mountain 
bikers”. Eric Genève, CEO 
da Anthogyr, participou dos 
Corporate Games como membro 
da equipe de mountain bike, tendo 
corrido o trail de 14 km!

Para cada competição, uma classificação

"Durante a premiação, no momento da entrega da medalha de prata 
à equipe mista de mountain bike, toda a empresa estava na frente 
do pódio para aplaudir os medalhistas e demonstrar que temos orgulho 
de fazer parte da equipe Anthogyr!"

Uma bela atmosfera e muito 
entusiasmo!
“Os feedbacks dos participantes 
são muito positivos. A competição 
acabou, todos estão envolvidos e 
compartilham um sentimento de 
dever cumprido e satisfação por 
ter superado o desafio”. Até hoje 
se fala do assunto, inclusive um 
pôster foi elaborado com as mais 
belas fotos do evento.
Ele está devidamente exposto na 
empresa e nos relembra essas 
boas lembranças”.

perspectivas

Corporate Games: um final de semana esportivo 
e festivo sob o sol de julho.

O esporte

Um ótimo pretexto para promover 
reencontros e até mesmo para 
fazer novas amizades, pois em uma 
empresa que já conta com quase 
300 colaboradores, é impossível 
conhecer todo mundo. “Trata-se 
de um momento privilegiado durante 
o qual são estabelecidos laços entre 
os diferentes setores, especialmente 
entre o pessoal administrativo e 
aqueles ligados à produção. Os 
intercâmbios acontecem inclusive 
antes do evento, pois algumas 
equipes treinam antes dos Corporate 
Games e, logicamente, as relações 
perduram após o evento! "

Anaïs Margueritte,    
chefe de projetos clínicos.

Anaïs passou a integrar o grupo 
Anthogyr em 2012, responsável 
por projetos clínicos, junto ao 
departamento de marketing. Esportiva, 
tal como vários colegas, a jovem um 
dia mencionou a ideia de participar 
dos Corporate Games. “Houve um 
entusiasmo imediato! Logo após a 
nossa primeira participação em 2014, 
já éramos 74 e com 30% a mais 
de inscritos em 2015, demonstrando 
um grande interesse”.

Uma equipe da Anthogyr 
que se destaca

Com bandeiras, chapéus 
e camisas personalizadas 
Anthogyr, nossos 
colaboradores vibraram! 
“Durante esses dois dias,  
nós compartilhamos bem 
mais que relações de 
trabalho. Nós criamos uma 
bela dinâmica de equipe, em 
todos os sentidos da palavra”.



COM A ANTHOGYR
AS SOLUÇÕES SOB MEDIDA SIMEDA® ” 
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O SETOR DIGITAL DE ACORDO“

75% 
DAS PRÓTESES 
SIMEDA®

SÃO ENTREGUES 
EM MENOS DE 
48 HORAS NOS 
LABORATÓRIOS.

UMA UNIDADE
PRODUTIVA DE 

1 000m2
  

BASEADO EM MERSCH 
EM LUXEMBURGO 
PORTADORA DAS 
CERTIFICAÇÕES
ISO 9001 E ISO 13485

Julien Bieber, 
Responsável pelo setor digital

David Sibaud, 
Diretor-Geral da Simeda®

foco

Fiel à sua vocação de “Prime Mover 
in Implantology”, com a sua fi lial de 
Luxemburgo Simeda®, a Anthogyr oferece 
uma solução CAD-CAM inovadora, voltada 
para todos os trabalhos envolvendo 
suporte de implante e de dente. Focada 
em uma estratégia digital com David 
Sibaud, diretor-geral da Simeda® e Julien 
Bieber, responsável pelo setor digital.

Como ocorreu este impulso da
solução Simeda® ?
David Sibaud : A Simeda®, cujo 
signifi cado é Solutions In Medical 
Application, posicionou-se no âmbito 
da saúde desde a sua criação, em 2007. 
Nós temos um objetivo bem claro:
utilizar as nossas competências em 
engenharia de precisão para produzir 
peças sob medida através de tecnologia 
digital. A integração da Simeda® como 
solução digital da Anthogyr, em 2012, 
foi uma guinada.

Nós desfrutamos da reconhecida 
competência do grupo, especialmente 
em matéria de usinagem e de 
P&D. Isso contribuiu para conferir 
confi abilidade, profi ssionalizar 
e desenvolver a oferta digital, 
aumentando a visibilidade. Atualmente, 
com essa atrativa solução CAD-CAM 
que exibe um crescimento de 30% 
desde a sua aquisição, a Anthogyr 
oferece um excelente serviço, efi ciente 
e competitivo no concorridíssimo 
mercado da implantologia. 

Como se articula o setor digital?
Julien Bieber : Resumidamente, 
trata-se de passar do mundo físico 
para o mundo virtual e, em seguida, 
do virtual de volta para o físico. Graças 
às técnicas de Digitalização em 3D, 
nós modelamos o ambiente bucal 
do paciente, que nos servirá de base 
para a concepção virtual de próteses 
perfeitamente adaptadas à sua 
morfologia. O arquivo digital da prótese 
é enviado à nossa equipe de produção 
que fabricará a peça. O setor digital 
reúne o conjunto das ferramentas que 
possibilitam gerar esses fl uxos digitais.

Quais são os desafi os técnicos
a serem superados?
David Sibaud : O desafi o de utilizar
a tecnologia digital consiste em 
produzir peças personalizadas em 
massa, a partir de equipamentos 
padronizados, nos menores 
prazos, respeitando as exigências 
regulamentares e médicas. 
Para alcançar este objetivo, nós 
disponibilizamos um scanner “aberto” 
cuja precisão favorece os fl uxos 
de arquivos digitais de próteses 
sobre implantes (pilares, estruturas 
parafusadas em vários implantes). 
Paralelamente, os clientes são 
treinados para utilizarem este scanner 
que conta com um Suporte Técnico de 
alto desempenho para prestar-lhes 
assistência e orientá-los. Internamente, 
foi preciso adaptar o parque de 
máquinas mediante a reunião de várias 
tecnologias e processos de fabricação, 
estes últimos diretamente ligados à 
oferta dos materiais controlados em 
nosso setor digital.

Quando o digital reinventa
a implantologia…

"Com a solução CAD-CAM, (…) 
a Anthogyr oferece um serviço efi ciente
e competitivo no concorridíssimo
mercado da implantologia".

DE CRESCIMENTO 
ANUAL 
DESDE 2012

30%



 

"Cada um traz consigo a sua 
experiência e se alimenta com
as competências dos outros,
para criar as soluções do futuro."

Você poderia apresentar os projetos
em andamento?
David Sibaud : Nós estamos 
trabalhando em várias frentes, 
especialmente no desenvolvimento de 
novos unidades digitais para câmeras 
intra-orais e outros equipamentos que 
possibilitem simplifi car e facilitar os 
fl uxos, elevar a precisão e a reatividade. 
Contudo, embora sejamos uma 
empresa de fabricação, oferecemos 

igualmente serviços de atendimento 
aos clientes sobre nossos produtos. 
Estamos tentando fortalecer esse 
aspecto essencial do nosso negócio. 

1110 1 CAD : Conception Assistée par Ordinateur.

David Sibaud :
trabalhando em várias frentes, 
especialmente no desenvolvimento de 
novos unidades digitais para câmeras 
intra-orais e outros equipamentos que 
possibilitem simplifi car e facilitar os 
fl uxos, elevar a precisão e a reatividade. 
Contudo, embora sejamos uma 
empresa de fabricação, oferecemos 

“Nós oferecemos aos nossos clientes,
forte competência em termos
de cadeia digital, graças aos nossos
serviços de modelização."

a partir do site www.anthogyr.com, 
permite aos clientes acesso em primeira 
mão a essa tecnologia digital.
Graças à interface mais ergonômica, eles 
podem visualizar facilmente os produtos, 
fazer um pedido em alguns cliques e, 
em seguida, acompanhar a íntegra das 
etapas, ininterruptamente nas 24 horas. 
Da ordem de registro do pedido até as 
diferentes fases de projeto e de produção, 
até o circuito de entrega. Esta interface 
proporciona maior reatividade, uma 
aposta para os clínicos com os quais eles 
colaboram e para os seus pacientes, para 
quem o prazo de realização é crucial."

Foco
nos serviços Simeda®

"Para David Sibaud, os serviços são parte 
integrante da proposta Simeda®. Isso tudo começa 
com um acompanhamento sob medida, do 
iniciante ao especialista, para se alcançar pleno 
domínio das nossas soluções. Nossos usuários 
podem igualmente contar com a rápida resposta 
da hot line multilíngue (inglês, francês, alemão 
e italiano), assim como com o apoio do Suporte 
Técnico composto de sete técnicos em odontologia 
altamente especializados. Acabamos de lançar
a nossa mais recente inovação em termos
de serviço: uma nova versão da Web Order.
Essa ferramenta para pedidos on-line, acessível

A solução Simeda® oferece 
inúmeras vantagens para 
os implantologistas e 
protéticos?
Julien Bieber : No intuito 
de facilitar o trabalho 
cotidiano dos nossos 
clientes, a Simeda® é 
um centro de produção 

considerado “aberto”. Os laboratórios 
podem nos enviar arquivos digitais 
de prótese gerados por diferentes 
programas CAD1 que somos capazes de 
processar e de produzir. Em constante 
evolução, nossa Simeda®Teca (livraria 
digital de implantes), permite-nos 
usinar próteses personalizadas em 
mais de 220 plataformas de implantes 
que representam mais de 20 marcas de 
implantes diferentes. Mais que um centro 
de usinagem, nós oferecemos aos nossos 
clientes uma fortíssima especialização 
em termos de cadeia digital, graças aos 
nossos serviços de modelização virtual, 
Suporte Técnico e de treinamento.

David Sibaud : O que é motivador para 
o cliente hoje, é encontrar, através da 
Anthogyr, um interlocutor único e capaz 
de disponibilizar o conjunto das soluções 
em termos de implantologia
e de próteses.

Em relação à fabricação, 
como é o desenvolvimento?
Julien Bieber : Nós nos baseamos em 
uma equipe multidisciplinar composta de 
engenheiros, técnicos e protéticos. Como 
a escala de tempo é muito reduzida com 

75% da nossa produção devendo ser 
entregue nas 48 horas subsequentes 
ao pedido, restam-nos 24 horas para 
conceber, programar, usinar, controlar 
a qualidade e enviar as peças. Nossa 
nova central de produção foi projetada 
com base nesta cadeia de fabricação, 
visando otimizar cada fl uxo. Estamos 
equipados com máquinas de 5 eixos 
inteiramente robotizadas, possibilitando 
a usinagem de peças com elevado grau 
de tecnicidade.

Há vários materiais disponíveis? 

David Sibaud : A gama de materiais 
inclui: Titânio médico para uma prótese 
leve, Cromo Cobalto para uma prótese 
fácil de “ceramizar”, mas também as 
resinas plásticas (PMMA) e a Zircônia.

Vocês optaram por produzir as próprias 
zircônias?

David Sibaud : Muito rapidamente 
tivemos a vontade de dominar toda 
a cadeia de produção. Os materiais 
constituem um elemento essencial 
para garantir a resistência, a estética 
e a durabilidade dos produtos. A fi m 
de assegurar esta excelência e manter 
um controle total sobre a qualidade, 
decidimos produzir internamente
as nossas próprias cerâmicas. 
Elas se distinguem pelas propriedades 
mecânicas elevadas e constantes. 
Trata-se de uma vantagem determinante 
para os protéticos.

Em matéria de inovação CAD-CAM, 
como está organizado o setor de P&D
da Anthogyr?

Julien Bieber : A P&D está situada na 
sede da Anthogyr, em Sallanches, e os 
intercâmbios são permanentes com os 
nossos engenheiros do setor digital. 
Esta sinergia entre as equipes impulsiona 
uma dinâmica sem igual no setor. 
Cada um traz consigo a sua experiência 
e se alimenta com as competências dos 
outros para criar as soluções do futuro. 
O objetivo é oferecer as restaurações 
com a melhor performance possível 
em termos de funcionalidade mecânica, 
mas igualmente quanto à estética.



  

encontro

Doutor David Norré,
cirurgião implantologista
e Jan Donck, protético.

O CONSULTÓRIO ISERNA

10 PESSOAS.

7   DENTISTAS,
DENTRE OS QUAIS 4 CONTRATADOS,
3 GENERALISTAS,
+  1 PERIODONTISTA

(ESPECIALISTA DE RENOME), 

       1 ORTODONTISTA
(ESPECIALISTA DE RENOME)

      1 ENDODONTISTA. 

O LABORATÓRIO CODENTA

2 PROTÉTICOS ASSOCIADOS

1 CONTRATADO

Os pontos-chave para uma 
transição digital repleta de êxito
“Ambos exercemos a nossa 
atividade antes da era digital 
e tivemos que nos adaptar. 
Embora a interface do software 
CAD seja simples e intuitiva,
a força da SIMEDA® reside no 
acompanhamento oferecido 
aos profi ssionais. Capacitações 
e treinamentos são oferecidos 
para o domínio do software 
e para uma adaptação aos 
diferentes níveis. A equipe 
multilíngue do Suporte Técnico 
é muito efi ciente assim como 
disponível para oferecer rápidas 
soluções para problemas 
eventualmente complexos”, 
salienta Jan Donck. “Quanto
a mim, eu aprecio o programa 
Anthogyr Serenity®, que 
oferece verdadeiras garantias 
em relação aos componentes 
protéticos. Trata-se de uma 
garantia suplementar”, 
completa David Norré. 

DAS NOSSAS TÉCNICAS”
ESCOLHA A ANTHOGYR
E CONTRIBUA PARA O FUTURO“

A passagem para o digital
com a SIMEDA®

“Eu fui um dos primeiros clientes da 
Anthogyr Benelux! Comecei a utilizar 
os instrumentos, os implantes e as 
soluções digitais em 2013, informa 
David Norré. Entrar na era digital 
era inevitável e encontrei na oferta 
SIMEDA® uma efi ciência e uma 
qualidade de componentes sem igual”.
Para Jan Donck: “esta tecnologia de 
alta precisão permite a digitalização 
de peças complexas, garantindo ao 
mesmo tempo uma rápida execução.

O software CAD proporciona muitas
facilidades, por exemplo, pode-se 
trabalhar com angulações que chegam 
a 22 graus”. “Em minha opinião, 
a maior vantagem diz respeito à 
liberdade de design. Eu posso pedir ao 
laboratório para ajustar o implante 
de modo muito mais preciso que 
antes sendo que, nossas duas 
especialidades, implantologista 
e protético, interagem de modo 
muito mais reativo. Mas, no 
fi nal, esses benefícios são 
desfrutados pelo paciente, 
que ganha esteticamente e 
em conforto com próteses 
perfeitamente adaptadas”, 
acrescenta David Norré.

Ambos atuantes em Bruxelas, o doutor 
David Norré e o protético Jan Donck foram 
os primeiros profi ssionais belgas
a escolherem a proposta digital SIMEDA®. 
Convencidos das suas vantagens e do seu 
potencial, eles hoje fazem parte da rede de 
especialistas na qual a Anthogyr se apoia 
para melhor atender as expectativas dos 
especialistas e desenvolver os produtos
do futuro. Eles contam à Inside, sobre
sua passagem para o digital.

Uma história na saúde voltada
para a inovação
A história começa paralelamente 
à carreira desses dois profi ssionais. 
Após a sua graduação em Odontologia, 
na Universidade de Louvain, em 2001, 
David Norré escolheu se especializar 
em cirurgia oral e implantologia. Em 
2009, ele fundou o Centro de Medicina 
Dental Iserna, provido dos mais 
inovadores equipamentos em matéria de  
cirurgia dental. Por sua vez, Jan Donck 
exercia a sua atividade profi ssional 
como protético. Em 2013, ele criou 
juntamente com o seu sócio Jos Van 
Lanen o laboratório Codenta, ultra 
especializado e altamente qualifi cado. 
“Nós trabalhamos juntos por seis anos, 
compartilhando as mesmas exigências 
e atração pelas novas técnicas 
implantares”, diz David Norré.

Uma relação
de confi ança

“Faço questão de ressaltar 
a qualidade da comunicação 
com as equipes da Anthogyr, 
insiste o doutor Norré. Eles 
sempre nos escutam atentos à 

nossa experiência, aos nossos 
feedbacks... seriamente. Isso vai 
além de uma relação comercial, 
nós mantemos diálogos 
regulares e participamos do 
processo de desenvolvimento das 
soluções. A vertente digital está 
revolucionando a implantologia 
e criando novas oportunidades 

e é importante fazer parte deste 
movimento ao lado de homens 
visionários. Existem inúmeros 
desafi os na esfera digital e estou 
convencido que eles somente 
poderão ser superados mediante 
a criação de laços diretos entre 
clínicos e industriais. "

"Nós trabalhamos juntos
por seis anos, compartilhando
as mesmas exigências…” 

1312

Jan Donck, Protético e Doutor David Norré
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Paralelamente 
à implantação 
estratégica de oito 
fi liais ao redor do 
mundo, a Anthogyr 
foi capaz de formar 
uma rede de 
distribuidores de alto 
desempenho, o que 
lhe permitiu cultivar 
a proximidade com 
os seus clientes, 
superando fronteiras.

A Anthogyr se impôs como
key player no âmbito da
implantologia. Fortalecido pela 
sua notoriedade internacional, 
o grupo responde às demandas 
de mercados mais confi denciais, 
desenvolvendo-se comercialmente 
com o auxílio de distribuidores 
que compartilham a mesma 
exigência. Géry Lamart, 
Business Area Manager, usa do 
seu conhecimento dos mercados 
mundiais para criar parcerias 
sustentáveis e colocar em
prática uma política de 
desenvolvimento de longo prazo.

"Mesmo a uma distância de 20.000 km, 
somos capazes de oferecer o mesmo serviço 
que na França."

zoom sur

O desafi o da distribuição

Atualmente distribuída em mais de 
100 países, a oferta global de produtos 
Anthogyr é conhecida por sua alta 
qualidade e normas técnicas associadas 
a um serviço premium. Para garantir este 
padrão de excelência, o grupo seleciona 
com rigor os seus distribuidores. “Nosso 
alcance mundial nos ajuda a detectar 
os talentos e a avaliar o seu potencial, 
destaca Géry Lamart. Obviamente, nós 
nos asseguramos da confi abilidade e 
da seriedade da estrutura que deve 
dispor de reconhecimento local e ser 
fi nanceiramente sólida. Dedicação e a 
motivação são critérios necessários para 
um bom desempenho no setor da saúde”.

Um acompanhamento coroado de êxito

Para a Anthogyr, ser um distribuidor não se 
reduz a desempenhar o papel de vendedor, 
mas a se afi rmar como um verdadeiro 
parceiro. “Nós trabalhamos lado a lado, 
apesar das distâncias. Nosso envolvimento 
tem início desde o processo de solicitação 
de certifi cação dos produtos junto às 
autoridades sanitárias locais, fator básico 

para iniciar a comercialização. A obtenção 
pode se estender por até 3 anos dependendo 
do país”. A Anthogyr desenvolve igualmente 
os seus programas de capacitação interna, 
visando aperfeiçoar os conhecimentos dos 
distribuidores sobre os produtos, auxiliando-
os no cotidiano com relação as sociedades 
científi cas, universidades e com os maiores 
especialistas na área. “Zelamos, sobretudo, 
para oferecer um serviço excelente aos 
dentistas e cirurgiões, o que passa por 
uma otimização dos fl uxos logísticos e uma 
reatividade sem falhas da sede em relação 
às expectativas dos clínicos”.

Capacidade de escuta e proximidade

A satisfação do cliente é um valor que está 
muito enraizado na cultura da Anthogyr. A 
distância não gera exceções, pelo contrário! 
Esta é a razão pela qual os distribuidores que 
atendem o conjunto dos mercados mundiais 
estão particularmente atentos aos feedbacks 
dos clínicos, levando essas considerações 
aos escalões superiores da sede do grupo. 
“Essa capacidade de escutar faz a nossa 
força. Baseando nosso trabalho numa troca 
de visão e compartilhando experiências, nós 
fazemos com que os nossos produtos
e serviços evoluam continuamente”. 

2 capacitações organizadas em Nouméa,
no mês de setembro de 2015, com o Dr. Robert Roig.

Anthogyr 
around 
the world SEUS DISTRIBUIDORES:

EXCELÊNCIA ”
UMA PARCERIA MARCADA PELA

A ANTHOGYR E  OS“ FOCO
na Nova Caledônia

Em 2014, a Anthogyr iniciou uma parceria 
com um distribuidor baseado na Nova 
Caledônia. “Após 18 meses de colaboração, 
juntamente com ele e um dos nossos cirurgiões 
consultores, implementamos uma capacitação 
inicial sobre implantologia e reabilitações 
implanto-suportadas, assim como uma 
capacitação avançada sobre o rearranjo dos 
tecidos ósseos e gengivais, realizada em 
Nouméa. O objetivo era demonstrar que, mesmo 
a uma distância de 20.000 km, somos capazes
de oferecer o mesmo serviço que na França. 
E além dos dispositivos médicos, cada dentista 
tem acesso à nossa hot line, permitindo-lhe 
endereçar perguntas à nossa “consultoria 
clínica”. As perguntas podem tanto se referir
a produtos quanto a protocolos cirúrgicos”.

"A distância não gera
exceções, pelo contrário!"

8 FILIAIS

100 PAÍSES 
 COM DISTRIBUIÇÃO
EM 5 CONTINENTES

Géry Lamart, 
Business Area Manager



MORE COMING SOON

PREPARE FOR
           A NEW ERA...


