
Simeda® o serviço com valor  acrescido  
•  Assistência técnica: assistência personalizada 

com técnicos de prótese com experiência  
• Formação
• Encomenda por web order
• Programa de garantia Serenity®*

Parceiro único do binómio médico - técnico  
de prótese

• Elevada precisão
• Inovação
• Experiência de fabrico CAD-CAM
• Materiais premium
• Gama protética completa

*Consulte as condições gerais do Programa de garantia  Serenity®.

Soluções
CAD-CAM Anthogyr
A Anthogyr realiza próteses personalizadas 
adaptadas a todas as indicações e fluxosde 
trabalho. 

• Um parceiro único
• Um centro de produção de excelência

ANTHOGYR UNIPESSOAL LDA 
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113
5º andar, Porto, 4100-359
www.anthogyr.pt

C 184_PT 2020-01

Próteses dequalidade industrial 

Soluções 
protéticas  
personalizadas

Créditos fotos: Anthogyr, Getty images, Julien Cuny. 
Todos os direitos reservados, fotos não contratuais.

Uma solução Simeda® independentemente da organização  
do seu laboratório: 

• Fabrico de próteses a partir dos seus ficheiros STL
•  Design de próteses a partir de modelos digitais ou não
• Digitalização dos seus modelos e design das suas próteses

CAD CAM acessível a todos

Biblioteca
Labside

Porquê escolher as soluções 
CAD-CAM Anthogyr?

Uma biblioteca de softwares CAD para realizar 
as suas próteses personalizadas no laboratório 
na plataforma Axiom® Multi Level®. 

•  Scan-adapters Axiom® Multi Level®  
- para scanner de laboratório

•  Transferências digitais Axiom® Multi Level®  
- para scanner intra-oral

•  Análogos Axiom® Multi Level®  
- para modelos impressos

Soluções 
Labside
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Um fluxo de trabalho totalmente 
digital a partir de uma impressão 
ótica com scanner intra-oral.

Simeda®

Soluções protéticas CAD-CAM de elevada precisão, 
inovadoras e adaptadas a todas as restaurações 
unitárias ou múltiplas.

• Cimentadas e aparafusadas
• Coroas, pilares, barras
• Soluções passivas
• Manutenção facilitada

INOVAÇÃO

Sistema de bloqueio 
integrado inLink®

Acesso 
Angulado

M.P.SSoluções protéticas personalizadas digitais

Soluções protéticas M.P.S (Multi-
Platform Solutions) de elevada precisão.

Mais de 250 plataformas de implantes controladas pelo centro 
de fresagem CAD-CAM Anthogyr de entre os principais 
intervenientes do mercado: 

• Straumann® • Nobel Biocare® • Dentsply Sirona®

• Zimmer Biomet®   Lista disponível em www.anthogyr.pt

Sistema de bloqueio único totalmente integrado na prótese, 
dedicado às restaurações múltiplas aparafusadas em Axiom® 
Multi Level®.

inLink®

Acessos Angulados em pilares 
Multi-Unit Axiom® BL & TL 
e plataformas MPS Connect+*
Acesso Angulado com passagem 
do parafuso pelo centro  
de aparafusamento.  
Angulações: 10°, 15°, 20°, 25°.

Soluções SCAN-CAD 
• Scanners de elevado desempenho MEDIT® Identica T500 & T300.
• Software de design Exocad®.

A segurança biológica de um dente 
personalizado em zircónio para 
todos os setores em implantes 
Axiom® Multi Level®.

Próteses unitárias 
personalizadas

Próteses múltiplas 
personalizadas 

AxIN®

DigitALL
A l l inclusive

Materiais premium
Simeda®, especialista em cerâmica, propõe 
também uma ampla escolha de materiais. 

• Zircónios Sina Z®, Sina T®, Sina ML 
• Titânio e Cobalto-cromo
•  VITA SUPRINITY® PC,

VITA ENAMIC® e IPS e.max® CAD

Pilarese dentes aparafusados 
Concepção otimizada da parte coronária para uma maior 
resistência e um melhor apoio dos elementos estéticos.

INOVAÇÃO

*Lista de compatibilidade em www.anthogyr.com
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