
Soluções protéticas 
personalizadas
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• Restaurações de durabilidade comprovada

• Menos manutenção

• 10 anos de experiência!

• Programa de garantia Serenity®

• Especialistas em restaurações implanto-suportadas

• Excelência industrial

• Experiência em zircónio

• Fluxo de trabalho aberto

• Alto nível de serviço e apoio ao cliente

• Um único parceiro para todas as suas restaurações

Ver vídeo Simeda®

10 motivos pelos  
quais deve escolher Simeda® 
para a sua satisfação
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Com mais de 10 anos de 
experiência, a Anthogyr oferece 
próteses e serviços personalizados 
de alta precisão para implantes 
dentários Anthogyr e MPS - 
Soluções Multiplataforma. 
Tem acesso a um portefólio 
completo de materiais, conexões 
e tipos de próteses, desde um 
único dente até barras e pontes 
aparafusadas. A Anthogyr foca 
as suas inovações protéticas 
na oferta de benefícios 
extraordinários em termos de 
próteses aparafusadas, tais 
como AxIN®, inLink® e Simeda® 
Additive. A escolha da Simeda® 
torna os seus desafios mais fáceis 
com uma solução premium e 
com um serviço de nível alto, 
para oferecer a melhor solução 
protética para cada paciente.



MPS - SOLUÇÕES MULTIPLATAFORMA
Além das soluções inovadoras de elevado valor acrescentado para implantes Anthogyr, oferecemos um 
vasto leque de compatibilidade com 250 plataformas que representam mais de 20 marcas de implantes, 
como Straumann®, Neodent®, Nobel Biocare®, Zimmer® Biomet®, Dentsply Sirona®, MIS® e muitas outras. 
Este portefólio abrangente oferece poupança de tempo e maior eficiência aos laboratórios de próteses 
dentárias que podem satisfazer todas as suas necessidades de restauração CAD/CAM com um único 
parceiro preferencial.

Como os meus clientes trabalham 
com sistemas de implantes diferentes, 
valorizo a vasta gama de soluções multi-
plataforma, as soluções de compensação 
do eixo de inserção na Anthogyr e noutras 
plataformas. A Simeda® é o nosso parceiro 
quase exclusivo para o processamento  
de todas as nossas soluções implanto- 
suportadas e dento-suportadas. Agrupo 
e envio todo o meu trabalho: é simples e 
eficiente!

“

”

Sr. Arnaud RONCHIN

Laboratoire Arnaud 
RONCHIN, França

SOLUÇÕES DE ACESSO 
ANGULADO PARA 
RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS 
E DURADOURAS
 
A Anthogyr oferece soluções de acesso 
angulado em restaurações aparafusadas 
personalizadas Simeda® para otimizar 
a estética e a função. 
Disponível em pilares Multi-Unit para 
Anthogyr, Straumann®, Nobel Biocare®, 
Zimmer Biomet®, Global D® e Biotech®, 
para pontes parciais a totais e 
supra-estruturas em Titânio, CoCr e Zircónio.
Em implantes Axiom®, beneficie das soluções 
avançadas de acesso angulado com dentes 
aparafusados AxIN® e da conexão inLink® 
para várias restaurações aparafusadas,  
com canais angulados extra estreitos.
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Um vasto portefólio de próteses  
implanto-suportadas

Oferecemos todos os tipos de 
restaurações, desde pilares e dentes 
personalizados, até pontes de 
implantes, supraestruturas e barras. 
Estas próteses estão disponíveis 
num vasto leque de materiais de alta 
qualidade. 
Os laboratórios de próteses dentárias 
dispõem de uma grande variedade 
para oferecer a melhor solução para 
cada caso protético.

Soluções Simeda® em resumo

25°

Todas as marcas registadas e nomes de empresas são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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EXPERIÊNCIA DE MAIS  
DE 10 ANOS COM ZIRCÓNIO  
PARA IMPLANTOLOGIA
Graças à experiência industrial e de I&D em zircónio, 
e às excelentes propriedades mecânicas, podemos 
oferecer Zircónio para todas as indicações, incluindo 
pontes implanto-suportadas sem bases de titânio 
e  AxIN®, o dente aparafusado quase natural. 
Sem comprometer a estética!

TECNOLOGIA SIMEDA®  
ADDITIVE REVOLUCIONÁRIA
Novo em 2020! A Anthogyr prova mais uma vez a sua 
capacidade de inovação e experiência industrial através  
do desenvolvimento de um processo industrial que combina  
o melhor da tecnologia de aditivos e fresagem subtrativa.  
Este desenvolvimento industrial de 2 anos oferece maior 
liberdade de design sem comprometer a resistência  
e a qualidade, oferecendo novas possibilidades aos 
laboratórios de próteses dentárias.

O que diferencia as  
Soluções diferentes Simeda®?
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Entregue numa única 
peça com o parafuso 
no interior

Acesso Angulado, 
angulação livre  
de 0° a 25°

Componente 
interior específico, 
know-how 
exclusivo Simeda®

Diâmetro do canal 
de emergência  
estreito de 2,0 mm

Base de titânio montada 
mecanicamente, 
sem cola, sem cimento, 
facilmente removível

Restaurações unitárias

*Um ensaio clínico em 72 pacientes demonstrou em produtos semelhantes que, em restaurações unitárias no setor anterior, 
a utilização de pilares CAD-CAM ajudou a estabilizar o tecido mole, quando comparado com os pilares standard.
*Lops, Diego, et al. “Estabilidade dos tecidos moles no cad-cam e stock de pilares na região anterior Estudo multicêntrico 
cohort” Estudo de implantes orais 26.12 (2015): 1436-1442. 
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AxIN® é um dente aparafusado personalizado inovador  
em zircónio com uma solução de Acesso Angulado eficiente. 
O seu design engenhoso oferece segurança biológica, estética 
e manutenção reduzida através de um canal colocado fora  
das zonas visíveis e mais frágeis.

+  Para todos os setores, anterior e posterior, mesmo para dentes 
pequenos, graças ao seu canal muito estreito

+  Restaurações altamente estéticas, permitindo tratar indicações 
desafiantes na região anterior dos maxilares

+  Manuseamento fácil para laboratórios de próteses dentárias 
e médicos

+  Experiência Simeda® em zircónio

+ Grande variedade de materiais

+ Anthogyr e Soluções Multiplataforma

As restaurações unitárias personalizadas oferecem muitos benefícios 
para o laboratório, para o médico e para o paciente. O design aprimorado 
do pilar resulta numa maior resistência mecânica e melhor suporte 
estético, para restaurações estéticas duradouras. 
Os protocolos cirúrgicos e estéticos são simplificados, uma vez que não 
há necessidade de indexação do implante e o cimento é fácil de remover 
graças a um limite de vedação que se ajusta ao perfil de emergência. 
As soluções aparafusadas são facilitadas pelas soluções de Acesso 
Angulado, para segurança biológica. 
Além disso, o perfil de emergência personalizado permitirá uma 
estabilidade melhorada dos tecidos moles*.

AxIN® COMO DENTE NATURAL

PILARES PERSONALIZADOS 
• Restaurações unitárias cimentadas
•  Coroa correspondente feita usando  

o design CAD/CAM

Importa 
saber!
Pilar e coroa 
fornecidos 
em conjunto
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Otimização clínica através 
de componentes provisórios 
com Acesso Angulado

DENTES APARAFUSADOS
•  Restauração unitária  

aparafusada com design  
de pilar anatómico



PONTES DE IMPLANTES

BARRA DE IMPLANTE
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Restaurações múltiplas aparafusadas
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Coroa Reduzida 
a um Preparo

Pontes Anatómicas

Ponte Homotética 

Graças à nossa experiência no setor e aos materiais cuidadosamente selecionados 
pelas suas propriedades mecânicas, propomos restaurações de alta precisão que 
garantem a passividade até a uma arcada completa. 
As soluções de Acesso Angulado promovem soluções aparafusadas para maior 
segurança biológica. 
Ajudamos os laboratórios de próteses dentárias a oferecer restaurações duradouras, 
estéticas e confortáveis aos seus pacientes. 

+ 2 a 14 elementos 

+ Anthogyr e Soluções Multiplataforma

+  Vasto leque de designs: homotética, anatómica, coroa reduzida  
a um preparo, cut-back

+ Acesso Angulado para Multi-Unit

+ Titânio, Cobalto-Cromo, Zircónio sem base de titânio

+ Para prótese removível

+ Anthogyr e Soluções Multiplataforma

+ A partir de 2 implantes

+  Seleção dos tipos de attachments da Zest Dental®, 
Rhein 83®, Ceka Preciline®, Bredent®

+  Seleção do perfil da barra: Ackerman®, Bredent® 
Dolder®, Hader®, PreciHorix®

+ Titânio e Cobalto-Cromo

Com attachments Locator®

Dolder

Ackermann

Todas as marcas registadas e nomes de empresas são propriedade  
dos seus respetivos proprietários.

Design cut-back
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Simeda® Additive
Liberdade de design incomparável  
para supra-estruturas de titânio
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Simeda® 
Additive 
Montreal

Simeda® 
Additive  
Wrap-around

Simeda® Additive oferece maior liberdade de design sem comprometer a precisão  
e a resistência. Os laboratórios de próteses dentárias desfrutarão de uma poupança 
de tempo graças às superfícies adaptadas.

+  Para próteses de resina / metal

+  Anthogyr e Soluções Multiplataforma

+  Arcada completa a partir de 4 implantes

+  Vasta escolha de designs: Wrap-around, Montreal, Canada

+  Acesso Angulado para Multi-Unit

+  Também disponível em Titânio 100% fresado ou Cobalto-Cromo

+  Opções para perfis gengivaise linguais polidos para se adaptarem às gengivas 
e anatomia do paciente 

SUPRA-ESTRUTURAS DE IMPLANTES

Superfície rugosa Superfície com 
textura



As soluções de Acesso Angulado ajudam a aumentar a segurança biológica  
e a reduzir a manutenção através de múltiplas restaurações aparafusadas  
com canais colocados fora das zonas estéticas e mais frágeis. 

ACESSO ANGULADO PARA MULTI-UNIT

O Acesso Angulado para Multi-Unit está disponível em Anthogyr, Straumann®,  
Nobel Biocare®, Zimmer Biomet®, Global D® e Biotech®.*

+ Ponte parcial a completa, supra-estrutura

+ Angulações: 10°, 15°, 20° e 25°

+  Titânio, Cobalto-Cromo e Zircónio sem base 
de titânio, até arcada completa

+  Prensa de parafuso de Acesso Angulado 
para manuseamento fácil

+ Para todos os canais com uma taxa única!

1 único instrumento esférico
 para todas as soluções de AA

CONEXÃO INLINK® PARA IMPLANTES AXIOM®

Ajuste de divergências 
extremas no implante 
sem pilar intermédio

Componente interior  
específico, know-how  
exclusivo da Simeda®

Acesso Angulado 
da prótese de alto 
desempenho até 
25º, com canal 
de emergência  
estreito de 2,0 mm

Manuseamento fácil 
e poupança de tempo
conseguidos através de 
um sistema de bloqueio 
inovador integrado

Pontes de Implantes  
e supra-estruturas  
em Titânio, CoCr e Zircónio
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O Acesso Angulado é uma opção 
fundamental para a segurança biológica

*Ver a lista de compatibilidades Simeda® * Procedimento exigente que exige formação dedicada do laboratório de próteses dentárias e do médico

A conexão inLink® permite fazer múltiplas restaurações aparafusadas  
com Acesso Angulado diretamente nos implantes Axiom® TL ou Axiom® BL 
através de um pilar inLink® . Esta inovação oferece excelentes benefícios*  
em termos de compensação e manuseamento do eixo.

sistema 
de bloqueio 
inovador 
inLink®

Todas as marcas registadas e nomes de empresas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Otimização clínica através  
de componentes provisórios 
com Acesso Angulado

Otimização clínica através  
de componentes provisórios 
com Acesso Angulado



Experiência em Zircónio

 
ZIRCÓNIO • Elevada resistência 

•  Adequado para todas as restaurações  
implanto-suportadas e dento-suportadas

• Utilizado em restaurações estéticas
• Material biocompatível perfeito para os tecidos moles

•  Seleção de zircónios: 
Sina Z: zircónio opaco com 32% de translucidez,  
disponível em 16 tonalidades 
Sina T: zircónio translúcido com 44% de translucidez, 
disponível em 16 tonalidades 
Sina ML: zircónio multicamada com 40% de translucidez, 
disponível em 7 tonalidades

 

Coeficiente de dilatação 
térmica (µm/mK)

Resistência à rutura 
(Mpa)

10,0

>1150

* VITA SUPRINITY®PC e VITA ENAMIC multiColor® são duas marcas registadas da Vita 
** IPS e.max® é uma marca registada da Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein
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** *

O Zircónio é o material de eleição para fazer restaurações estéticas.  
A sua translucidez semelhante à dentina e a sua cor quente sob a gengiva  
conferem-lhe um aspeto natural. 
O limite de ceramização é facilitado e pode desfrutar de uma poupança  
de tempo através do design cut-back com o nosso Zircónio Multicamada Sina.
A biocompatibilidade do Zircónio permite obter um resultado favorável  
nos tecidos moles e no perfil gengival.

PMMA 
(Polimetilmetacrilato) 

•  Adequado para restaurações 
temporárias

• Lampa e ponte

+ Know-how industrial e de I&D
+  Durabilidade comprovada (> 1150 MPa) 

para todas as indicações, incluindo  
as restaurações múltiplas implanto- 
suportadas, sem bases em titânio.

excelência em Zircónio

COMPÓSITOS EM CERÂMICA

VITROCERÂMICA 

CERÂMICA HÍBRIDA 

•  Grande variedade de materiais 
para restaurações anatómicas 
unitárias dento-suportadas

•  Restaurações unitárias, coroa,  
inlay/onlay

•  Materiais estéticos 
•  Processo de acabamento simples
•  Capacidade de absorver a força 

mastigatória 
• Disponível em várias tonalidades

MULTICOLOR*



Grande variedade de materiais  
de alto desempenho

• Maior resistência 
•  Adequado para todas as restaurações  

implanto-suportadas e dento-suportadas 
•  Material leve para maior conforto para o paciente
•  Material biocompatível especialmente adequado  

para os tecidos moles
• 100% fresado ou Additive

Coeficiente de dilatação 
térmica (µm/mK)

Resistência à rutura 
(Mpa)

10,3

>860

COBALTO-CROMO • Extrema resistência
•  Adequado para todas as restaurações  

implanto-suportadas e dento-suportadas
• Ceramização fácil
• Material biocompatível

Coeficiente de dilatação 
térmica (µm/mK)

Resistência à rutura 
(Mpa)

14,2

>900
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100% 
FRESADO

ADDITIVE

As soluções CAD/CAM Simeda® estão disponíveis numa vasta variedade de materiais 
cuidadosamente selecionados para satisfazer os nossos padrões mecânicos, técnicos 
e estéticos extremamente exigentes.

+ Liberdade de design
+ Elevada resistência
+ Acabamento premium

para supra-estruturas

TITÂNIO MÉDICO GRAU V



MODELO MASTER
É feito um modelo 

mastere confirmado 
com uma chave  

de validação.

OPCIONAL
Preparação do wax-up.

PRODUÇÃO NA 
ANTHOGYR

Processo de fresagem  
CAM, controlo de 

qualidade e acabamento.

DIGITALIZAÇÃO
O modelo master  

é digitalizado.

OPCIONAL
O wax-up  

é digitalizado.

IMPRESSÃO  
NO CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO

SORRIR
A prótese 

é inserida na boca.

ACABAMENTO
A prótese é criada, 

concluída e enviada 
para o médico.

DESIGN CAD  
DA PRÓTESE

PRODUÇÃO  
NA ANTHOGYR

Processo de fresagem 
CAM, controlo de 

qualidade e acabamento.

IMPRESSÃO  
NO CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO

SORRIR
A prótese 

é inserida na boca.

ACABAMENTO
A prótese é criada, 

concluída e enviada 
para o médico.

* Mais de 250 plataformas, consultar a lista de compatibilidades Simeda®
**IOS: Scanner Intraoral20 21

Um fluxo de trabalho cooperativo 
acessível a todos

+ Para todos os tipos de restaurações, todas as plataformas*

+ Pedido de ficheiros STL ou design realizado pela Anthogyr 

+ Compatibilidade com os softwares exocad®, Dental Wings® e 3Shape®

+  Conectividade direta com o 3Shape® para conforto, facilidade de utilização  
e poupança de tempo

+ Linha de apoio multilingue para todos os países europeus: EN/FR/DE/ES/IT

+ Encomendar e fazer o seguimento em Anthogyr Web Order

FLUXO DE TRABALHO  
CONVENCIONAL

FLUXO DE TRABALHO  
DIGITAL COM IOS**

DESIGN CAD  
DA PRÓTESE

As soluções CAD/CAM Simeda® estão disponíveis para todos os laboratórios, 
independentemente do seu equipamento no scanner de laboratório  
e software CAD. 

DESIGN CAD  
DO MODELO

IMPRESSÃO 3D  
DO MODELO

Todas as marcas registadas e nomes de empresas são propriedade dos seus respetivos proprietários.

b
b

b

https://www.straumann.com/content/dam/media-center/anthogyr/en/documents/list/implants-en.pdf


ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

Uma linha de apoio altamente competente  
para um apoio ao cliente personalizado

•  Multilingue, inglês, francês, italiano, espanhol e alemão
•  Contacto direto com Técnicos de Próteses Dentárias 

profissionais
•  Competências em softwares CAD scanners de laboratório
•  Assistência para instalação de bibliotecas Simeda® e WebOrder 
•  Conselhos sobre a utilização do scanner de laboratório 

e softwares CAD 
•  Ajuda na Encomenda se forem necessárias informações 

complementares ou correções no design
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Serviço de alta qualidade

PONTO ÚNICO DE CONTACTO PARA TODAS AS SUAS RESTAURAÇÕES CAD/CAM

As restaurações implanto-suportadas são o nosso principal foco, mas também oferecemos  
soluções dento-suportadas para poupança de tempo e maior eficiência.

• Unitária: Tampa, inlay/onlay, coroa, disponível em e.Max® / Vita® enamic / Vita® Suprinity / Zi / CoCr / Ti / PMMA
• Múltipla: ponte desde 2 a 14 elementos, disponível em Zi / CoCr / Ti /PMMA

SERVIÇO DE SCAN & SHAPE PARA MAIOR  
FLEXIBILIDADE E POUPANÇA DE TEMPO

Se quiser terceirizar casos complexos ou resolver 
a sobrecarga temporária de trabalho, pode contar 
com o nosso serviço Scan & Shape 

• Para todos os tipos de próteses, todas as plataformas*
•  Escolha o seu fluxo de trabalho! Proposta de projeto CAD 

a partir de um modelo master ou um ficheiro de digitalização 
de um modelo master

As soluções Simeda® vêm com um alto nível de serviços, proporcionando tranquilidade, 
poupança de tempo e eficiência aos laboratórios de próteses dentárias. 

* Mais de 250 plataformas, consultar a lista de compatibilidades 
Simeda®

22 Todas as marcas registadas e nomes de empresas são propriedade dos seus 
respetivos proprietários.

Uma interface de Laboratório 24h/24 weborder.anthogyr.com

• Uma ferramenta de encomenda online simples e intuitiva 
• As encomendas são processadas rapidamente  
• Segura: os designs são confirmados antes da fresagem 
• Tranquilidade: seguimento em tempo real da sua encomenda e envio por e-mail e SMS

WEB ORDER
Simeda® permite que eu me 

diferencie dos outros laboratórios 
de próteses dentárias. Diariamente, 
agradeço a ajuda do serviço técnico, 
a disponibilidade da equipa, 
as constantes inovações e o rigor.

“
”

Sr. Jérôme OZENNE

Laboratoire OZENNE
Bordéus, França



DigitALL 
Solução tudo em um!

+ Próteses Simeda® de alta qualidade

+ Modelo impresso de alta qualidade com máscara gengival e conexões impressas

+ Antagonista impresso 

+ Sistema de articulação: fundido ou em plástico 

UM PACK DE 
LABORATÓRIO COMPLETO
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DigitALL é um serviço completo de próteses entregue com um modelo impresso em 
3D de alta qualidade, disponível no Axiom® BL e Axiom® TL. A partir da impressão com 
um scanner intraoral, beneficie de um fluxo de trabalho totalmente digital. Desfrute 
de uma gama completa de serviços, design e produção, para o modelo e a prótese. 

Conexões impressas

Ver
Vídeo DigitALL



Resumo das Restaurações Simeda®

RESTAURAÇÕES
IMPLANTO- 
SUPORTADAS

  

Tampa e ponte desde 
 2 a 14 elementos

Inlay/onlay

Coroa

Pilares personalizados
 

Dentes aparafusados

Pontes implantares
Para Multi-Unit ou em implantes (1)

Supra-estruturas
Para Multi-Unit ou em implantes (1)

 

Barras de implante  
para removíveis
Para Multi-Unit ou em implantes (1)

 

(3)

RESTAURAÇÕES
IMPLANTO-SUPORTADAS

(1) Dependendo do tipo de conexão.  
(2) Numa base de titânio, dependendo da plataforma de implante.  : disponível

(3) Fabricado por VITA.
(4) Fabricado por IVOCLAR VIVADENT AG.

(4)(3)

(2)

(2)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

--

-
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Programa de garantia
d a  A n t h o g y r

Laboratórios, médicos, 
oferecemos garantia total para 
as próteses Simeda® CAD/CAM 
e restaurações de implantes.
Para mais informações, visite www.anthogyr.com

+ Anthogyr e Soluções Multiplataforma

100% 
FRESADO

ADDITIVE



STRAUMANN GROUP
Av. do Forte 6 Piso 0 Porta P - 1.02
Edifi cio Ramazzotti
2790-072 Carnaxide - Portugal

www.anthogyr.pt
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