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SEGUIR UM CAMINHO 
DE CONFIANÇA
INTEGRAL constitui uma so-
lução de cirurgia totalmente 
guiada desenvolvida para resol-
ver todos os seus casos guiados 
com a flexibilidade de que pre-
cisa .

A gama INTEGRAL dá-lhe a li-
berdade de poder combinar as 
suas necessidades clínicas com 
o maior rigor possível. Os kits 
e instrumentos inteligentes 
foram concebidos para melho-

rar o rigor e a ergonomia dos 
seus procedimentos cirúrgicos.  
INTEGRAL constitui uma solu-
ção aberta que lhe permite inte-
grar grandes fluxos de trabalho.

Desfrute da previsibilidade, 
segurança e de procedimen-
tos minimamente invasivos 
da cirurgia guiada. Opte por  
INTEGRAL e pelo seu design 
singular desenvolvido para au-
mentar a eficiência cirúrgica.
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Siga o caminho!

Codificação de cores intuitiva e 
marcação inteligente para fácil 
identificação do caminho

•  Organização clara dos instrumentos
•  Um único kit durante a intervenção

Sistema sem chave que 
proporciona um ótimo conforto  
e tranquilidade durante a cirurgia 

•  Brocas e instrumentos auto-
perfurantes, sem necessidade  
de chave ou de colher

•  Modelo que permite procedimentos 
com uma só mão

ERGONOMIA E 
DESEMPENHO

PRECISÃO

LIBERDADE

FLEXIBILIDADE

*Todas as marcas comerciais são 
propriedade dos respetivos proprietários.

Novas compatibilidades 
em breve:

Compatibilidade aberta 
com o principal software 
de planeamento

•  Integração sem problemas em 
consultórios e comunicação 
otimizada com laboratórios

•  Liberdade para design Labside 
impressão de guias cirúrgicos

MANTENHA-SE 
ATENTO!

Agora compatível com* :

Casquilhos em V com indexação 
do implante
•  Design otimizado para espaços 

interdentais
•  Posicionamento exclusivo das 

mangas na guia cirúrgica

Desfrute da flexibilidade de uma gama exaustiva de  
4 kits para ir ao encontro das principais indicações 
clínicas com implantes Axiom® Multi Level®.

• Implantes Axiom® Bone Level e Tissue Level
• Perfis X3, REG e PX
• Ø3,4 mm a Ø4,6 mm 
• Comprimentos de 6,5 mm a 14 mm

• Principais situações clínicas  
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 mm
- Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm

• Espaços interdentais intermédios
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 mm
- Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm

• Espaço interdental grande 
- Axiom® BL Ø3,4 / 4,0 / 4,6 mm
- Axiom® TL N Ø3,4 / 4,0 mm
- Axiom® TL R Ø3,4 / 4,0 / 4,6 mm

• Espaços interdentais estreitos
- Axiom® BL Ø3,4 mm

Cirurgia Guiada INTEGRALINTEGRAL - Seguir um caminho de confiança

Ajuste preciso dos 
componentes para orientação 
de alta precisão
•  Obtenção da precisão desejada
•  Marcadores para colocação 

final do implante adequada em 
profundidade e eixo 

•  Desenvolvido para proporcionar 
um manuseamento confortável

Ranhura para 
posicionamento 
preciso  
do implante 
abaixo da crista 

Lados 
planos

Marcador

Definição exclusiva com distância 
constante de 9 mm acima do corpo do 

implante para um protocolo seguro

Alinhamento 
dos marcadores 

para gerir  
a orientação  
do implante9 

m
m

Configuração do kit otimizada 
abrangendo 85% das indicações



www.anthogyr.com
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MANTENHA-SE 
ATENTO!
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axiomX3®
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