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DESCUBRA  
UM NOVO TIPO  
DE SOLUÇÃO 
DE IMPLANTE…

axiomX3®

Explore novos territórios, e 
enfrente os novos desafios 
da implantologia para dar 
uma melhor resposta às 
necessidades de todos os 
seus pacientes.
Uma resposta holística 
adaptada à diversidade 
clínica, respeitando 
e preservando 
simultaneamente o ambiente 
mais precioso: o osso.
Contribuímos sempre 
com mais vantagens: 
simplificamos as suas ações, 
oferecemos protocolos 
ágeis e adaptados às 
indicações e em particular 
aos tratamentos com carga 
imediata.
Ao seu lado, seja qual for o 
seu desafio diário, temos uma 
resposta clínica eficaz, uma 
nova experiência, para lá das 
fronteiras que conhece.
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axiomX3®

Conexão cónica 
simples
Comum ao  

Axiom® Bone Level - Ø 2,7 mm

Comprimento  
alternado de rosca
Preservação do osso  
Menos esforço de inserção  
Orientação lateral

3 canais de corte bidirecionais
Envolvimento dinâmico em toda a correção do  
eixo de inserção em altura do implante

Ápex fino
Envolvimento eficaz em bases  
de implante reduzidas

Roscas finas
Inserção mais fácil

Ápice redondeado
Protección de la membrana sinusal

ENTRE EM 
NOVOS 
MUNDOS 

Diámetro de cuello 
reducido 

Menos tensión cortical

Perfil cónico 
Estabilidad primaria óptima en 

hueso blando

01
Fixação universal 
no osso
Desfrute de um desenho de 
alto desempenho para uma 
fixação universal em todas as 
densidades ósseas

•  Desenhada para menos 
restrições em osso duro 
com uma sequência de 
instrumentos mínima 

•  Protocolo de perfuração 
flexível para maior 
estabilidade em osso macio

•  Protocolos adaptados para 
se adequarem ao tratamento 
com carga imediata

02
Preservação  
do osso
Mais espaço para o osso, 
menor esforço de inserção 
em osso duro, sem sacrificar 
a estabilidade e uma 
osteotomia eficaz

•  O Axiom X3® permite 
poupar mais 52% de osso 
comparativamente com um 
protocolo clássico*

•  Protocolos de perfuração 
flexíveis e minimamente 
invasivos, menos brocas, SEM 
promotor de rosca:

 O OSSO VALE OURO

*Em osso macio,existe uma média 
de mais 52% de osso preservado 
comparativamente com o protocolo 
Axiom® REG - teste interno.

P A R A  A L É M 
F R O N T E I R A S

DESENHO COM 
CUIDADO ÓSSEO 

PATENTEADO

05
Dar resposta às 
necessidades 
dos pacientes
Dê resposta aos requisitos 
dos seus pacientes, 
ofereça modernas opções 
terapêuticas, qualquer que 
seja a sua situação clínica

•  Protocolos minimamente 
invasivos, orientados 
para poupar tempo em 
consultório, tratamentos 
curtos a imediatos

•  Desenhado para responder 
a uma diversidade de 
indicações

04
Integração sem 
fricção
Desfrute do ecossistema 
Axiom®, desenhado para 
uma implantologia eficaz

•  Uma conexão cónica única 
para simplificar as etapas 
protéticas

•  Um só kit de cirurgia, 
comum a todos os 
implantes Axiom®

•  Integração na maioria 
das plataformas e fluxos 
digitais

•  Acesso a próteses 
personalizadas Simeda®

Confiança Axiom®, 
quase 15 anos de 
experiências clínicas  
e sucessos

03
Orientação com 
total controlo
Mais que uma inserção 
poderosa: vá até onde quiser!

•  Opte pela melhor 
orientação e inserção

•  Desenhado para 
envolvimento dinâmico e 
estabilidade otimizada, 
adequado em todas 
as situações, incluindo 
tratamentos com carga 
imediata
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MAIS QUE UM IMPLANTE
UM NOVO UNIVERSO

anthogyr.pt

MANTENHA-SE 
ATENTO!
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EXPLOREEXPLORE
NOVOS MUNDOS 
AGORA MESMO
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