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Factos sobre 
a Medentika®



A Medentika® fornece laboratórios 
dentários, profissionais dentários e 
pacientes com um atrativo sistema 
de implantes criados com precisão, 
componentes e pilares para várias 
plataformas, que são duráveis e 
totalmente compatíveis com todos os 
principais sistemas de implantes a um 
preço acessível.

Qualquer pessoa que interaja com a 
Medentika® reconhecerá que agimos 
em equipa. Uma equipa que, desde 
o início, contribui coletivamente com 
conhecimentos e experiência para servir 
os clientes. Uma equipa que aperfeiçoa 
produtos com energia, motivação e 
paixão – todos os dias.

Se tivéssemos de resumir a 
Medentika® numa frase?

FABRICADO 
NA ALEMANHA

Precisão alemã
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GARANTIA QUE PODE 
SER VITALÍCIA PARA 

MPS & IPS
Para completa segurança e 

máxima fiabilidade

UMA MARCA DO 
STRAUMANN GROUP
Linha telefónica de assistência 

partilhada e especialização 
partilhada

EXCELENTE RELAÇÃO 
DESEMPENHO-PREÇO

Precisão e qualidade 
intransigentes

O MAIS IMPORTANTE PARA NÓS É UMA COOPERAÇÃO E 
TRABALHO DE EQUIPA FORTES. ESTE TEM SIDO O NOSSO 
COMPROMISSO DESDE A NOSSA FUNDAÇÃO.
É IGUALMENTE ASSIM QUE CONTINUAREMOS A FORMAR 
PARCERIAS NO FUTURO, EM IGUALDADE DE TERMOS, DE 
MANEIRA ABERTA E COMPLETAMENTE TRANSPARENTE. 
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EXTENSA GAMA PROTÉTICA
Compatível com todos os sistemas convencionais 
de implantes

ALTA PRECISÃO
A Medentika® fornece sempre componentes 
fabricados segundo o mais elevado grau de precisão da 
conexão 

MAIS DE 70 CONEXÕES
A nossa vasta gama oferece excelentes próteses para 
todos os principais sistemas de implantes

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS
Componentes exclusivos, disponibilizados pelo Straumann 
Group (Novaloc® / Optiloc®), alargam a gama

UM DESENHO 
Os clientes têm a mesma conexão protética 
otimizada para várias plataformas

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

VANTAGENS PARA SI:
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Quando trabalha com 
a Medentika®

PRÓTESES

• Fluxo de trabalho para encomenda de próteses 
num único ponto para eficiência acrescida

• Um parceiro competente e fiável para todos os 
componentes protéticos do implante 

• As próteses são as mesmas para várias marcas 
de implantes

• Apenas um catálogo
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Os nossos produtos são criados através de inovação e desenvolvimento criativo, além dos conhecimentos especializados. 
Todos os componentes do MPS são compatíveis com os sistemas convencionais disponíveis no mercado.

MULTI PLATFORM 
SYSTEMS

MPS

*é uma marca comercial registada de uma entidade independente

Fabricante Sistema de implantes Compatível com 

BEGO Implant Systems Semados®* SC/SCX/RS/RSX/RI Série BS

Semados®* S/RI Série BS

BioHorizons Tapered Internal Série R

Tapered Internal Plus Série R

Tapered Tissue Level Série R 

BIOMET 3i Certain®* Série H

External Hex Série I

Bredent Medical SKY®* Série B
Camlog Camlog®* Série C

Conelog®* Série D

Dentium SuperLine Série DT

Implantium Série DT

Implantium II Série DT

DENTSPLY SIRONA ANKYLOS®* C/X Série Y

ASTRA TECH OsseoSpeed EV Série EV

ASTRA TECH OsseoSpeed®* TX Série S

XiVE®* S Série T

HiOssen Implant®* ET-System Série OT

Medentika® Procone Série C

Medentis Medical ICX Série CX

MIS SEVEN Internal Hex Série R

Nobel Biocare Brånemark System®* Série K

NobelActive®* Série F

NobelReplace®* Conical Série F

NobelReplace®* Tapered Série E

OSSTEM Implants TS System Série OT

Straumann® Bone Level Série L

Tissue Level Série N

T-Plus Implant Tech A+ Implant Série OT

ST Implant Série OT

Zimmer Dental Tapered Screw-Vent®* Série R
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Portfólio de próteses 
Multi-unit

Pilar de impressão 
modificado

Novaloc® / Optiloc® com 
revestimento ADLC

Suporte PreFacePilar PreFace em 
CoCr

Pilar HSL em 
CoCr

Elimine a lacuna nos portfólios 
relativa aos fabricantes de implantes

PIONEIRO

1ª geração

2ª geração

ASC Flex de 
última geração

Ti-Base

Mesmo desenho protético 
em várias plataformas 

Mesmo que o paciente tenha implantes de 
diferentes fabricantes, as próteses serão 
sempre compatíveis
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UMA CONEXÃO CÓNICA 
Apenas uma conexão cónica entre o implante e o pilar 
para implantes com um diâmetro de 3,5 a 5,0 mm.

PLATFORM SWITCH INTEGRADA
A platform switch integrada ligada ao sistema alterna a transição 
entre o implante e o pilar. Desta forma, mantém-se o estímulo 
bacteriano afastado do tecido peri-implantar e cria-se uma 
aposição estável de tecidos duros e moles.

SEM MICROMOVIMENTOS
A conexão cónica entre o implante e o pilar está completamente 
livre de micromovimentos. Consequentemente, não surgem 
irritações mecânicas e a retenção do osso peri-implantar é afetada 
de forma positiva.

ESTÉTICA PERMANENTE 
A conexão entre pilar e implante cumpre todos os requisitos do sistema para 
uma estética vermelho-branco permanente, em conjunto com uma posição 
do implante abaixo da crista e a secção coronal de micro-rosca.

PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DE INFEÇÃO 
As conexões são à prova de bactérias e líquidos, reduzindo consideravelmente o 
risco de infeção, assegurando tecidos saudáveis que não são irritáveis e impedem a 
perda óssea.

VANTAGENS PARA SI:

Sistemas de implantes de alta precisão, componentes inovadores

SISTEMAS DE IMPLANTES
IPS
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IMPLANTES

FORMADOR GENGIVAL PROVISÓRIO

PILAR DE IMPRESSÃO

TODOS OS PILARES

Os casquilhos para brocas MedentiGuide são um 
sistema “casquilho sobre casquilho” constituído por 
vários casquilhos externos e casquilhos internos 
correspondentes.

Os casquilhos para brocas MedentiGuide podem 
ser utilizados em casquilhos para brocas de vários 
formatos. As matrizes podem ser produzidas utilizando 
sistemas de produção ou impressão adequados com 
tecnologia CAD/CAM ou utilizando procedimentos 
alternativos.

Consistência do perfil de emergência

MedentiGuide
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SISTEMAS DE 
IMPLANTES

IPS

 ѹ Conexão implante-pilar de alta precisão 
 ѹ Promove a preservação do osso da crista* graças 

à micro-macro rosca inovadora (contínua)* 

Com o Microcone, a Medentika® desenvolveu um 
sistema de implante único com excelentes resultados 
estéticos a longo prazo e funcionalidade perfeita.

MICROCONE

QUATTROCONE

 ѹ Estabilidade primária otimizada
 ѹ Benéfica para o osso
 ѹ Particularmente adequada para:

 ‒ colocação imediata
 ‒ carga imediata
 ‒ conceito QuattroFix

Quattrocone é o sistema de implante mais inovador 
da Medentika®. Foi desenvolvido por implantologistas 
para implantologistas. O Quattrocone30 foi concebido 
para melhorar a gama, especialmente para o conceito 
QuattroFix.

* Com base no princípio da preservação do osso da crista por uma micro-rosca.
**  Os produtos Camlog são fornecidos pela Camlog Biotechnologies AG, que não mantém qualquer relação legal ou económica com a Medentika®.
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PROCONE

 ѹ Conexão implante-pilar comprovada
 ѹ Promove a preservação do osso da crista*
 ѹ Estabilidade primária elevada

Com o Procone, a Medentika® oferece um implante 
comprovado especificamente desenvolvido para 
cumprir os requisitos cirúrgicos destinados a permitir 
a preservação do osso da crista* e fornecer uma elevada 
estabilidade primária, mesmo em situações complexas. 
A conexão ao implante é compatível com a conexão 
implante-pilar Camlog Tube-in-Tube™**.

MINICONE

 ѹ Uma solução de implante definitiva e fina
 ѹ Adequada a situações em que a disponibilidade 

óssea é muito reduzida
 ѹ O revestimento de ADLC (carbono amorfo tipo 

diamante) define novos padrões de durabilidade

O implante Medentika® Minicone foi desenvolvido para 
inserção intraóssea no maxilar superior ou inferior. O 
Minicone é um implante de uma só peça em forma de 
raiz, com uma superfície isenta de resíduos, rugosa, 
polida com jato de areia e condicionada com ácido que 
inclui um pilar protético Optiloc® integrado.
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Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2020. Todos os direitos reservados.
Medentika® e/ou outras marcas comerciais e logótipos da Medentika® aqui mencionados são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registadas da Medentika® GmbH e/ou das suas afiliadas.
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