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O fabricante françês Anthogyr, está em constante busca de 
soluções sempre mais inovadoras, acessíveis e pertinentes para 
desenvolver o acesso à implantologia.

Proveniente de um trabalho coletivo entre os departamentos de 
IeD e Marketing e benefi ciando da colaboração de um grupo de 
utilizadores médicos e técnicos de prótese, a Anthogyr oferece 
uma nova solução: Axiom® Multi Level®.

Solução terapêutica inovadora, o Axiom® Multi Level® foi alvo de 
uma validação técnica importante detalhada neste documento e 
de uma validação clínica de grande escala apresentada na Revue 
Clinique Axiom® Multi Level

Desenvolver produtos 
alinhados com as 
necessidades clínicas

uma nova solução: 

Solução terapêutica inovadora, o 
uma validação técnica importante detalhada neste documento e 
de uma validação clínica de grande escala apresentada na Revue 
Clinique  Multi Level®.
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Em harmonia perfeita e na continuidade de tudo o que 
foi proposto até agora, a gama Axiom® Multi Level®

estreia-se ao propor uma compatibilidade total entre as 
fi losofi as Bone Level e Tissue Level.

O Axiom® Multi Level® é um conceito implantar que 
fornece uma gama inteligente cirúrgica e protética e 
uma compatibilidade total entre Axiom® BL, Bone Level 
e Axiom® TL, Tissue Level com pilar inLink®.

Axiom® Multi Level® oferece implantes endo-ósseos 
Axiom® BL ou implantes transmucosais Axiom® TL de 
acordo com a necessidade estética ou biológica. Cada 
tipo de implante está, também, disponível com um perfi l 
REG ou PX para se adaptar a cada situação óssea.

Filosofi a
Axiom® Multi Level®

GAMA INTELIGENTE
Integração total 
no universo Axiom®

3

NOVO IMPLANTENOVO IMPLANTE
Axiom® TL, Tissue Level

INOVAÇÃO
Nova conexão inLink®

Axiom® BL, Bone Level

SERENIDADE
com uma prótese 
totalmente CAD-CAM
Simeda®

Pilar inLink®
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Resistência notável dos implantes
A resistência mecânica suportada pelos implantes dentários varia em função de parâmetros clínicos e técnicos. Os critérios 
técnicos essenciais são: escolha do material, geometria e dimensão do implante, a conexão e a estrutura protética. Estes critérios 
foram estudados meticulosamente para o Axiom® BL, Bone Level e Axiom® TL, Tissue Level para criar implantes que forneçam 
a segurança exigida para o paciente e para limitar a sua invasividade ao utilizar diâmetros de implantes reduzidos (de acordo com 
as recomendações em vigor nos manuais de utilização).

ESCOLHA DO MATERIAL
A primeira característica que infl uencia o desempenho mecânico do implante é o material que deve ser, ao mesmo tempo, perfeitamente 
biocompatível e o mais resistente possível.
Nesta ótica de excelência, os implantes Axiom® BL, Bone Level e Axiom®  TL, Tissue Level são fabricados com um titânio médico grau V que cumpre as 
exigências e diretivas internacionais associadas aos dispositivos médicos implantáveis* com os seguintes benefícios:
•  Resistência mecânica superior à do titânio médico grau IV e à de outras ligas de titânio (Tab. 1)1

•  Biocompatibilidade reconhecida em cirurgia oral e ortopédica. Além disso, está cientifi camente comprovado que o titânio Grau V não tem 
qualquer efeito citotóxico nem genotóxico2.

*Normas ISO 5832-2 e ISO 5832-3 “Implantes cirúrgicos – Produtos à base de metais” parte 2 e 3.

1 Liens A., et al, Multi-scale microstructural and mechanical characterization of titanium and titanium alloys used in dentistry (2015), Poster presented at the 24th EAO’s 
Annual Scientifi c Congress, Stockholm, Sweden.
2 Velasco-Ortega, E., Jos, A., Cameán, A. M., Pato-Mourelo, J., & Segura-Egea, J. J. (2010). In vitro evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of a commercial titanium 
alloy for dental implantology. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 702(1), 17-23.

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA
A norma internacional ISO 14801: 2007 defi ne uma confi guração de testes para medir a resistência 
mecânica da estrutura “implante / pilar / parafuso de fi xação”. Antes de estarem disponíveis no 
mercado, todos os sistemas de implantes devem ter sido testados de acordo com esta norma (Fig. 1).
São realizados dois tipos de testes para garantir uma resistência em adequação com os esforços de 
mastigação habituais:
• Um teste “estático”: a estrutura é carregada até colapsar. A carga máxima suportada defi ne
a resistência mecânica máxima teórica da estrutura. Este dado deve ser comparado com o esforço 
máximo suportado pontualmente por um dente.
• Um teste “de fadiga”: a estrutura é carregada de forma cíclica com uma frequência de 15 Hertz. São 
testadas várias estruturas com diferentes níveis de carga. O número de ciclos antes de deformação ou 
rutura da estrutura é anotado e indicado no gráfi co para cada teste (N.º de ciclos – em escala logarítmica / 
F máxima suportada). Isto permite traçar a curva S-N, denominada curva de Wöhler. O limite assimptótico 
desta curva, com mais de 5 milhões de ciclos, defi ne a resistência mecânica em fadiga teórica da estrutura. 
Este dado deve ser comparado com os esforços de mastigação aplicados num dente de forma regular com 
o passar do tempo.

Fig. 1: Confi guração do teste de 
fadiga segundo a norma ISO 14801: 
(1) Bloco de resina padronizado. 
(2) Estrutura implante /pilar / 
parafuso de fi xação simulando 
uma perda óssea de -3 mm 
(3) Bloco de aplicação da carga 
na estrutura a 30° (F) Força aplicada 
na estrutura.

Tab 1 - Desempenhos mecânicos dos diferentes titânios utilizados em implantologia

3

30°
F

1

2

Grau IV
Exigências 
mínimas

Norma ISO5832-2

Grau IV
Testes mecânicos

(Estudo Liens 20151)

Grau V-ELI
Exigências 
mínimas

Norma ISO5832-3

Grau V-ELI 
Anthogyr 

Testes mecânicos
(Estudo Liens 20151)

Resistência elástica (Mpa) 483 805 795 1087

Resistência à rutura (Mpa) 550 970 860 1251

Resistência em fadiga (Mpa) - 340 - 760
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MÁXIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA
•  As resistências máximas das estruturas em implantes com um perfi l REG ou com um perfi l PX são comparáveis, de diâmetro 

igual.
•  Os implantes Axiom® BL Ø 3,4 suportam forças pontuais superiores aos esforços de mastigação máximos registados num dente, 

com um valor de 390 N* (Fig. 2).
•  É mais elevada em implantes Axiom® TL, Tissue Level na plataforma 4.0 (N) ou 4.8 (R) que a dos implantes Axiom® BL, Bone Level 

de igual diâmetro (Fig. 2). 

* Ferrario, V. F., Sforza, C., Serrao, G., Dellavia, C. and Tartaglia, G. M. (2004), Single tooth bite forces in healthy young adults. Journal of Oral 
Rehabilitation, 31: 18–22.

+ 400 Milhões de ciclos
aplicados!

+ de 500 implantes
utilizados

RESISTÊNCIA MECÂNICA EM FADIGA
A resistência em fadiga das estruturas em implantes Axiom® BL, Bone Level Ø 3,4 e Axiom® TL, Tissue Level Ø 3,4 
é superior a 200 N, valor objetivo normalmente reconhecido pelos construtores (Fig. 3 e 4).
A resistência em fadiga dos implantes Axiom® BL, Bone Level e Axiom® TL, Tissue Level é adaptada para poder realizar 
restaurações implantares na maioria dos setores (com um diâmetro mínimo de 3,4 mm). 
De salientar que, durante todos estes testes, os implantes mantiveram a sua integridade.

Em resumo: Restaurações unitárias* Restaurações múltiplas*

Axiom® BL, Bone Level
Ø 3,4 a 5,2 mm

Todas as restaurações unitárias
Setores anteriores a posteriores
Implantes Ø 3,4 mm não recomendados 
em setor molar Todas as restaurações múltiplas

Setores anteriores a posteriores
Axiom® TL, Tissue Level
Ø 3,4 a 5,2 mm plataforma 
4.0 (N) e 4.8 (R)

Todas as restaurações unitárias
Setores anteriores a posteriores

* Consultar os manuais de utilização disponíveis no site ifu.anthogyr.com para mais informações.

Axiom® BL
PX 3.4

Axiom® BL
REG 4.0

Axiom® TL N
REG 3.4

Fig 2 - Teste de resistência máxima

F 
(N

)

Fig 3 - Teste de resistência em fadiga
Axiom® BL REG Ø 3,4

Falha Ausência de rutura

F 
m

áx
. (

N
)

Fig 4 - Teste de resistência em fadiga
Axiom® TL REG Ø 3,4 N1.5

Falha Ausência de rutura

F 
m

áx
. (

N
)
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inLink®: uma conexão inovadora para 
restauração múltipla aparafusada
inLink® é uma nova conexão para prótese múltipla aparafusada com um sistema de bloqueio 
integrado na prótese, composta por um parafuso de bloqueio e um anel de retenção 
(Fig. 5). Este anel encontra-se na superfície interna da prótese, dentro de uma cavidade 
especifi camente fresada (Fig. 6). As próteses são aparafusadas a 25 N.cm com a ajuda de 
uma chave esférica. Esta conexão inLink® está diretamente disponível nos implantes Axiom®

TL, Tissue Level na plataforma 4.0 (N) e 4.8 (R) (Fig. 6) e nos implantes Axiom® BL, Bone Level 
através do pilar inLink® (Fig. 7) com diâmetro 4,0 e 4,8.

UM CONCEITO INOVADOR
inLink® fornece vários benefícios, em termos de ergonomia e de soluções protéticas:
•  Recuperação de divergências de eixos implantares importantes sem adição de pilares 

intermédios,
• Condutos de Acesso Angulado até 25° com cavidade de aparafusamento reduzida.
•  Bloqueio integrado na prótese, sem manuseamento de parafuso na boca e desmontável 

fora da boca, se necessário.

UMA CONCEÇÃO COMPROVADA
Antes do seguimento clínico, foram realizados vários testes mecânicos para oferecer uma 
solução técnica pelo menos tão resistente quanto as restaurações múltiplas aparafusadas 
em pilares Multi-Unit Axiom® BL, Bone Level. Estes últimos constituem a solução técnica 
mais comum.

Testes de resistência mecânica
As estruturas com conexão inLink® aparafusadas em implante Axiom® TL, Tissue Level foram 
alvo de testes de resistência máxima e de resistência em fadiga segundo a confi guração 
de teste da norma ISO 14801: 2007 (Cf página 4 do documento). Os resultados obtidos 
demonstraram que uma estrutura aparafusada no inLink® é, pelo menos, tão resistente 
como uma estrutura aparafusada no Multi-Unit e Axiom® BL, Bone Level.
Além disso, o inLink® permite garantir a integridade dos implantes Axiom® BL e Axiom® TL, 
em caso de grande sobrecarga de mastigação. De facto, o parafuso de bloqueio foi concebido 
com uma haste de rutura que serve de “fusível” (zona representada a laranja Fig. 8): é o 1º 
elemento da estrutura implante / prótese que se fratura em caso de forte sobrecarga.

Teste de desaparafusamento 
Não foi observado qualquer desaparafusamento durante os testes de resistência 
mecânica mencionados acima. Contudo, estes testes não reproduzem os esforços 
de mastigação multidirecionais. Além disso, o serviço de I&D desenvolveu um teste de 
desaparafusamento específi co para simular este tipo de limitações, aplicando ciclos de 
carga com inversão da prótese a 180°. Estes testes demonstraram que a conexão inLink® não 
provoca desaparafusamento.

Desempenho de aperto 
Os parafusos de bloqueio (Ø 2,8 mm) são aparafusados com 25 N.cm e os parafusos de 
prótese MU140 (Ø 1,4 mm) só são aparafusados com 15 N.cm (Fig. 9).

parafuso 
de bloqueio

Ø 2,8 mm

Parafuso
MU140

Ø 1,4 mm

Parafuso de 
bloqueio

Anel de
retenção

Fig. 5

Fig. 6

Pilar
inLink®

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Acesso
Angulado

Cavidade
fresada
específi ca
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Prótese CAD-CAM Simeda®

e conexão inLink®

KNOW HOW DA PRÓTESE PERSONALIZADA
São vários os benefícios de uma prótese CAD-CAM: personalização dos perfi s, homogeneidade 
do material, resistência da supraestrutura através de um design adaptado, escolha dos 
materiais, como o zircónio, e exaustividade dos tipos de restaurações…
As próteses personalizadas Simeda® fornecem estes benefícios e uma qualidade de fresagem 
adequada através do domínio do processo completo de fabrico. Este know how é importante, 
nomeadamente para garantir a passividade das supraestruturas aparafusadas e, assim, 
limitar o risco de manutenção na prótese na boca ou até o risco de perda de implantes. 
A Simeda® garante a precisão das supraestruturas aparafusadas através do domínio da 
precisão em cada etapa da cadeia digital: 
•  Digitalização das plataformas implantares que necessitam de um scanner de laboratório e 

de scan-adapters precisos.
•  Know how de fresagem com centros de fresagem de 5 eixos (Fig. 10).
•  Controlo de qualidade através de medição tridimensional por sensor (Fig. 11).

ESPECIFICIDADE DE FRESAGEM 
DA CONEXÃO inLink®

A precisão da conexão inLink® necessita de um processo de fabrico perfeitamente controlado:
• A conceção e a fresagem dos Acessos Angulados (Fig. 12).
•  A fresagem perfeita da cavidade que vai receber o anel de retenção do bloqueio na  

superfície interna da prótese (Fig. 12).
•  A capacidade de fresagem das plataformas e dos volumes, incluindo em caso de grandes 

divergências dos implantes.

DOMÍNIO DO ZIRCÓNIO PATENTEADO
A Anthogyr controla todos os conhecimentos sobre o zircónio, tanto no seio da Secção 
Inovação do departamento de I&D como no polo Simeda® onde são fabricados os seus 
próprios zircónios Sina Z® e Sina T (Fig. 13).
•  Prensagem isostática de pós de zircónio de elevada qualidade.
•  Ótima gestão da retirada do material.
• Controlo das microestruturas e controlo dimensional.
Este know how é uma garantia de resistência, de estética e de longevidade adaptadas às 
diferentes restaurações.

Fig. 10 - Fresagem 
de 5 eixos

Fig. 12

Fig. 11
Controlo tridimensional

por sensor

Fig. 13 - Ponte implantar 
em zircónio Sina Z®

Propriedades físicas:

Zircónio Anthogyr Sina Z®

/ T

Resistência à rutura 
(Mpa) > 800

Coefi ciente de 
dilatação térmica 
(µm/mK)

10

Módulo de 
elasticidade (GPa) 210
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Conexões cónicas tipo cone
morse adaptadas aos implantes
endo-ósseos Axiom® BL, Bone Level 

A conexão de um implante endo-ósseo deve permitir e garantir a vedação* da interface 
implante-pilar para preservar o osso cristal. Uma conexão tipo cone Morse (Fig.14) permite 
uma distribuição homogénea das limitações mecânicas na estrutura implante-pilar e uma 
ausência de micromovimentos na interface implante-pilar**. Estas características mecânicas 
traduzem-se por uma ausência de infi ltração bacteriana e permitem uma colocação endo-
óssea do implante, com um posicionamento apical-coronário sub-cristal para facilitar a 
gestão da estética. 
Os implantes Axiom® BL possuem uma conexão cónica de tipo cone morse em adequação 
com as indicações clínicas. 2 tipos segundo o diâmetro de implantes:
• Cone de ½ ângulo 6° aparafusado para todos os implantes Axiom® BL Ø 3,4 a 5,2
• Cone de ½ ângulo 1,5° para os implantes Axiom® BL Ø 2,8 

*Schmitt CM, Nogueira-Filho G, Tenenbaum HC, Lai JY, Brito C, Döring H, Nonho�  J. (2014), Performance 
of conical abutment (Morse Taper) connection implants: A systematic review. J Biomed Mater Res Part A 
2014:102A:552–574.
Assenza B, Tripodi D, Scarano A, Perrotti V, Piattelli A, Iezzi G, D'Ercole S. (2012), Bacterial leakage in implants 
with di� erent implant-abutment connections: an in vitro study. J Periodontol., 83(4):491-7.

**Zipprich, H., Weigl, P., Lange, B., & Lauer, HC. (2007). Micromovements at the implant-abutment interface: 
Measurement, causes, and consequences (in German). Implantologie, 1, 31-46.

AXIOM® BL, BONE LEVEL: CONEXÃO CÓNICA, 
RESISTENTE E VEDANTE

Conexão cónica única Axiom® BL
Esta conexão cónica de ½ ângulo 6° e indexada por um trilobe é comum a todos os implantes 
Axiom® BL ø 3,4 a 5,2, em perfi l REG ou PX (Fig.15), o que fornece fl exibilidade e facilita 
a gestão da prótese.
Esta conexão foi alvo de testes mecânicos para garantir a sua resistência (Cf página 4 e 5) e a 
sua ausência de microespaço.

Ausência de microespaço
Os testes foram realizados por tomografi a numa estrutura construída segundo a confi guração 
da norma ISO 14801: 2007. A amostra com carga foi radiografada por tomografi a de elevada 
resolução***. O teste foi realizado com a estrutura sem carga e depois com uma carga de 150 
N (Fig.16).
A análise do microespaço foi realizada com o INSA Lyon. 
As tomografi as realizadas demonstram a ausência de microespaço da conexão Axiom® BL, 
incluindo com carga.

***Adrien, J. et al (2016), Comparative in-situ loading analysis of narrow diameter implants by high 
resolution X-Ray tomography, Poster presented at the 25th EAO’s Annual Scientifi c Congress, Paris, France.

Fig. 14 - Conexão cónica Fig. 14 - Conexão cónica Fig. 14
tipo cone morse

Fig. 15

Fig. 16

Tomografi a 
sem carga 

Axiom® BL Ø 
3,4

Tomografi a 
com carga 

Axiom® BL Ø 
3,4
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Fig. 17

CONEXÃO CÓNICA INTERNA INCLUSA
Esta conexão por cone morse de ½ ângulo 1,5° é específi ca dos implantes Axiom® BL Ø 2,8.
A montagem do pilar no implante é realizada através de impactação calibrada. São 
necessárias 5 impactações com o Safelock® para uma inserção efi caz.
Esta conexão cónica foi desenvolvida pelo serviço de I&D e foi alvo de um pedido de patente.
Antes da sua validação clínica, este implante específi co foi alvo de diferentes testes:
• Resistência mecânica
• Vedação da conexão
• Validação técnica da inserção calibrada do pilar.

RESISTÊNCIA MECÂNICA
Os testes de resistência mecânica realizados no Axiom® BL Ø 2,8 demonstram uma resistência 
máxima de 290 N e uma resistência em fadiga a 128 N.
Estes níveis de resistência adequam-se às restaurações unitárias no setor incisivo com 
espaço mesiodistal reduzido: incisivos mandibulares e incisivos laterais no maxilar.

AUSÊNCIA DE MICROESPAÇO
Os testes foram realizados por tomografi a, como na conexão cónica Axiom® BL (cf página 8). 
Demonstram a ausência de microespaço da conexão Axiom® BL 2.8, incluindo com carga 
(Fig.18).

INSERÇÃO CALIBRADA E SEGURA 
GRAÇAS AO SAFE LOCK®

A efi cácia da inserção foi validada por um teste de desinserção do pilar. 
Demonstra que é necessário um esforço de 295 N, ou seja, um valor superior 
ao esforço necessário para soltar uma coroa cimentada* (Fig.19).
Este teste permite garantir a retenção do pilar durante a vida útil da prótese.

* Cement Selection for Cement-Retained Crown Technique with Dental Implants. James L. Sheets,
Charles Wilcox & Terry Wilwerding - Journal of Prosthodontics - Feb. 2008.

Axiom® BL Ø 2,8: 
a escolha incisiva!

Fig. 18
Tomografi a

com carga Axiom®

BL Ø 2,8

Fig. 19 - Esforço de desinserção
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B
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Ancoragem óssea efi caz
MATERIAL E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE 
OSTEOCONDUTOR
Os desempenhos em termos de osteointegração do titânio grau V foram demonstrados
num estudo in vivo por Saulacic, Buser et al3 em 2012. Não foi observada qualquer diferença 
signifi cativa ao nível da colonização de superfície dos tecidos moles e duros entre os três 
materiais testados: Grau IV, Grau V e Roxolid® em 4 e 8 semanas.
Clinicamente, De Leonardis et al4, demonstraram uma taxa de sucesso clínico de 98% em 
5 anos em 100 implantes.

A estrutura dos implantes Axiom® TL e Axiom® BL apresenta um estado de superfície BCP 
limpo e efi caz para a osteointegração. É recomendado um posicionamento endo-ósseo 
sub-cristal para a superfície do implante tratado BCP (Fig.20).
O estado de superfície BCP (BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE) é obtido por jateamento 
subtrativo através de um processo de fabrico controlado a nível interno e certifi cado pelo 
GMED (organismo notifi cado, da conceção ao fabrico dos seus dispositivos médicos próprios).
Fornece uma osteointegração e uma estabilidade secundária efi caz do implante:
•  Biocompatibilidade preservada, sem qualquer poluição peri-implantar.
•   Textura rugosa favorável ao osso.
•  Observada osteointegração muito favorável: 97,6% de taxa de sucesso após seguimento clínico 

de 1 ano (Dados internos).
Além disso, o colo dos implantes Axiom® TL apresenta uma superfície fresada lisa para um 
contacto adaptado aos tecidos moles.

Fig. 20 - Observação 
microscópica (x500) da 

superfície dos implantes com 
tratamento BCP Anthogyr

Foi realizado um teste  de torque de aperto* (Fig.22) no laboratório num 
material sintético representativo de um osso de fraca densidade. O perfi l 
PX demonstrou a sua capacidade de atingir um torque efi caz em materiais 
de fraca densidade.

*Teste realizado em placas de poliuretano de densidade 0,24g/cm3, semelhante ao 
comportamento de um osso de densidade D3. (Relatório de testes interno n.º T13037)

Fig. 22 - Progressão do torque de aperto 
durante a inserção do implante

Enterramento (mm)

To
rq

ue
 (N

.c
m

)

Perfi l PX

Perfi l REG

Fig. 22 - Progressão do torque de aperto 
durante a inserção do implantedurante a inserção do implante

Fig. 22 - Progressão do torque de aperto 
durante a inserção do implantedurante a inserção do implante

PERFIL REG OU PX PARA UMA ANCORAGEM 
PRIMÁRIA EFICAZ ADEQUADA À SITUAÇÃO ÓSSEA
A parte endo-óssea dos implantes Axiom® TL e Axiom® BL foi concebida para estimular o osso 
peri-implantar:
•  Exploração perfeita da superfície efetiva das roscas.
• Redução das forças de compressão no rebordo das espiras.
•  Transformação das cargas oclusais em força de compressão favoráveis à estimulação óssea.

Os diferentes perfi s de estruturas de implantes REG ou PX (Fig.21) permitem obter uma estabilidade 
primária adequada à situação óssea:
•  Perfi l REG: compressão progressiva em todo o tipo de osso: forma cilindro-cónica de inserção 

guiada, rosca assimétrica progressiva.
•  Perfi l PX: compactação óssea efi caz em implantação pós-extração imediata ou osso de fraca 

compactação: forma cónica para uma ancoragem máxima, dupla rosca simétrica para uma 
inserção orientada e rápida e com um efeito autorroscante.

Perfi l REG Perfi l PX

Fig. 21Fig. 21Fig. 21

3 Saulacic, N., Bosshardt, D. D., Bornstein, M. M., Berner, S., Buser, D (2012). Bone apposition to a titanium-zirconium alloy implant, as compared to two other titanium-
containing implants. Eur Cell Mater, 23(1), 273-286.
4 Dario De Leonardis, D. D. S., Garg, A. K., & Pecora, G. E. (2000). Osseointegration of rough acid-etched titanium implants: 5-year follow-up of 100 minimatic iimplants. Int 
J Oral Maxillofac.Implants, 14(3),384-391
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•  168 implantes Axiom® BL, de perfi l REG e PX, foram seguidos 
durante 1 ano no âmbito de uma validação clínica.

•  3 implantes apresentaram uma perda óssea superior ou igual 
a 2 mm (Fig. 23).

• A taxa de sucesso em 1 ano é de 97,6%.

•  Com os seus limites, este seguimento clínico demonstra 
que os implantes da  gama Axiom® BL contribuem para 
a preservação do nível ósseo.

Os implantes Axiom® TL (Tissue Level) e a conexão inLink® foram 
testados:
•  26 médicos e 19 Laboratórios de próteses participaram no seguimento 

clínico
•  116 pacientes que apresentavam uma indicação de próteses múltiplas 

aparafusadas foram incluídos, dos quais 50% com próteses completas,
•  546 implantes foram colocados segundo a prática corrente.

•  A evolução do nível ósseo peri-implantar foi medida em: 
122 implantes com 8 meses após colocação. Com uma perda óssea 
média de -0,2 mm e uma taxa de sobrevivência de 99%, o nível 
de sucesso está em conformidade com os valores que se encontram 
na literatura científi ca.

A ergonomia da conexão inLink® foi validada pelos utilizadores
durante colocações de próteses provisórias e defi nitivas.

Fig. 23 - 3 seguimentos radiográfi cos que 
demonstram a preservação do nível ósseo.

Validação clínica 
Axiom® BL, Bone Level

Validação clínica 
Axiom® TL, Tissue Level

Fig. 24 - Bi-maxilar em Axiom® TL

Axiom® BL REG Axiom® BL PX Axiom® BL 2.8
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