
+ Gama Inteligente
Integração no universo
Axiom®.
Compatibilidade total
entre as filosofias
Bone Level e Tissue Level.

+ Segurança
    biológica

Estabilidade e gestão
perfeita dos tecidos
moles e duros para
um resultado previsível,
qualquer que seja a filosofia.

+ Serenity
Prótese Total CAD-CAM Simeda®.

Uma abordagem inédita
em implantologia..

Pilar inLink®

NOUVEL IMPLANT
Axiom® TL, Tissue Level

IMPLANTE

INOVAÇÃO

Nova conexão inLink® para restaurações
múltiplas aparafusadas

Axiom® BL, Bone Level
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• 1 bloco de cirurgia e 1 laboratório de próteses
 
• 800 profissionais de medicina dentária formados   
   todos os anos
 
• Conferências, cirurgias ao vivo, workshops 

•  Perto do Mont-Blanc - entre Chamonix e Genebra

Formações
em implantologia
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inLink®Uma compatibilidade total entre as filosofias BL e TL

Uma gama inteligente
e completa que oferece
uma ampla escolha
de soluções cirúrgicas
e protéticas adaptadas
para cada indicação.

LIBERDADE
Compatibilidade total
entre as filosofias 
Bone Level e Tissue Level.

SIMPLICIDADE
1 kit de cirurgia único, comum
e compacto para um protocolo
simples e ajustável.

SERENITY  
Ampla escolha de soluções
CAD-CAM Simeda®

para próteses adaptadas
à anatomia exata dos pacientes.
Soluções com
Accès Angulés para as restaurações 
múltiplas aparafusadas.

GARANTIA   
A longo prazo de Titânio Médico Grau V e do tratamento de superfície 
BCP para uma osteointegração efificaz.
Uma conceção técnica perfeita para uma resistência adequada.

RESPEITO BIOLÓGICO

• Perfil anatómico do colo do implante  
   Tissue Favored Design (3).
•  Ligação epitélio-conjuntivo
   preservado.
• Segurança de uma abordagem
   protética ao nível gengival.

SERENITY
• Prótese personalizada Simeda®   
   adaptada, ajustada e fiável.
• Anéis de bloqueio integrados
   na prótese, nenhum
   manuseamento de parafuso.
• Poupança de tempo,
   aparafusamento rápido.
• Obstrução vertical reduzida.

FLEXIBILIDADE
• Recuperação de divergências
   extremas de eixos implantares 
   sem pilar intermédio.
• Conduto de Acesso Angulado
   livre até 25°, condutos estreitos.

INTEGRAÇÃO BIOLÓGICA   
• Conexão cónica hermética (1).
•  “Platform Switching“ para estabilizar
   tecidos moles e duros (2).

FACILIDADE protética
• Conexão protética de diâmetro único.
• Uma única gama protética a gerir.
• Colocação do pilar orientada pela
   conexão trilobular intuitiva.
•Gama protética exaustiva. 
 

ESTÉTICA
• Posicionamento subcristal para
   uma gestão estética perfeita.

CONFORTO protético
•  inLink® para restauração múltipla
   aparafusada (4).
• Indexada para restauração unitária(5).
•  Manuseamento protético mais fácil
   ao nível gengival.
•  Interfaces de titânio para restauração
   unitária realizada no laboratório ou na   
   clínica.
• Escolha de perfis de emergência:

- plataformas protéticas
Ø 4.0 (N) e Ø 4.8 (R) mm,

- alturas de colo 1.5, 2.5 e 3.5 mm.

SIMPLICIDADE
•  Poupança de tempo, uma cirurgia
   1 tempo operatório.
• Nenhum pilar intermédio.

Axiom® BL,
Bone Level

Axiom® Multi Level®

uma nova liberdade 
UMA CONEXÃO ÚNICA

dedicado às restaurações múltiplas
aparafusadas CAD-CAM Simeda®.

INOVAÇÃO

Um sistema de bloqueio totalmente integrado numa 
prótese múltipla aparafusada CAD-CAM Simeda®.

Axiom® TL,
Tissue Level

25°

Parafuso de bloqueio

Anel de
retenção

Diâmetro
estreito

1 2

GAMA inteligente 
•  inLink® disponível no Axiom® TL, Tissue Level e no Axiom® BL, Bone 

Level através do pilar inLink®. Sinergia total entre as duas 
filosofias.

• Possibilidade de uma prótese combinada na mesma conexão.

PERFIL REG
•  Para a maioria das
   situações clínicas.
•  Forma cilindro-cónica.
•  Rosca simples assimétrica
   progressiva.
•  Ápice atraumático.

PERFIL PX
• Para colocações imediatas
   pós-extração e osso de baixa densidade.
•  Forme conique.
•  Dupla rosca simétrica profunda,
   fina e autorroscante.
• Excelente estabilidade primária.
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