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Fornecemos aos técnicos de prótese dentária, médicos 
dentistas e pacientes um sistema muito interessante 
de implantes precisos e pilares duradouros, compatíveis 
com todos os sistemas de implantes populares a preços 
competitivos.

Medentika® numa única 
frase! Será possível?

Admitimos que a frase é um pouco longa, mas transmite 
realmente a ideia subjacente à nossa empresa 
inovadora. Independentemente dos implantes dos 
principais fabricantes que cada paciente já tenha, os 
médicos dentistas e os técnicos de prótese dentária 
continuam a precisar habitualmente de um leque de 
produtos variados para trabalhar com mais segurança, 
conforto e eficiência. 
Os produtos Medentika® são compatíveis não só com 
os sistemas de todos os principais fabricantes, para 
além de serem muito mais acessíveis em termos de 

custos – ainda que todos os produtos sejam fabricados 
na Alemanha e na Suíça e tenham em conta o nível de 
satisfação no trabalho dos nossos funcionários. 
No futuro, os dentistas poderão utilizar o nosso 
sistema para tratar os seus pacientes com eficiência, 
segurança e rapidez. 
Os técnicos de prótese dentária já não precisam de 
procurar em vários catálogos e ter em stock diversas 
gamas de produtos. Geralmente, basta-lhes um 
catálogo, uma gama e um contacto de um parceiro.
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O NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO É UMA COLABORAÇÃO 
JUSTA. SEGUIMOS ESTE PRINCÍPIO DESDE A CRIAÇÃO DA 
MEDENTIKA® E CONTINUAREMOS A FORMAR PARCERIAS 
NO FUTURO: EM PÉ DE IGUALDADE, NUM ESPÍRITO DE 
FRANQUEZA E TRANSPARÊNCIA ABSOLUTA.

Mas antes de começarmos, falemos com franqueza: 
Em tudo o que fazemos, o nosso principal objetivo 
é proporcionar-lhe liberdade de escolha com uma 
política de preços transparente. É precisamente isso 
que pode esperar de nós e também aquilo que receberá. 
A escolha é sempre sua: Deseja comprometer-se com 
um sistema? Ou está preparado para uma alternativa 
que é sempre compatível, extremamente precisa e 
também competitiva em termos financeiros?

Produzimos internamente pilares extremamente 
precisos e duradouros, que são compatíveis com todos 
os sistemas dos principais fabricantes, para além de 
fornecermos quatro dos nossos próprios sistemas de 
implantes. Fazemo-lo com o mais elevado nível técnico, 
pelo que estamos aptos a fornecer soluções a longo 
prazo. Referimo-nos não só aos nossos componentes de 
precisão, mas também às nossas relações comerciais, às 
nossas vantagens económicas e, em última instância, à 
saúde e ao bem-estar dos pacientes.

Qualquer pessoa que colabore com a Medentika® 
não tardará a perceber que trabalhamos em equipa. 
Uma equipa que tem conciliado a especialização e a 
experiência desde que a empresa foi fundada e que se 
dedica com paixão a aperfeiçoar os seus produtos dia 
após dia.
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Os pilares e componentes protéticos Medentika®  
permitem aos utilizadores flexibilidade em implantologia, 
integrando-se com todos os sistemas populares.  
Isto facilita o tratamento, em especial no  
caso de pacientes com diferentes implantes. 

O Dr. Karl-Heinz Schnieder, advogado especializado  
em legislação na área da saúde, explica a situação jurídica. 

Quando utilizo produtos 
Medentika®, estou protegido  
em termos jurídicos?

O fator fundamental consiste em identificar com 
que produtos os componentes do sistema individual 
podem ser combinados de acordo com a certificação 
CE, a denominada "utilização prevista" dos respetivos 
fabricantes. Isto permite decidir se o componente do 
implante pode ser combinado e, em caso afirmativo, 
com que outros produtos. Se a conjugação for aprovada 
pelo organismo notificado e se tiver a marcação CE, tal 
significa que não representa um risco jurídico para o 
utilizador. 

Em caso de reclamação, a opinião de um especialista 
deve provar que as complicações apenas ocorreram em 
resultado da conexão entre o implante e o elemento 
do pilar.
Os utilizadores podem encontrar a utilização prevista 
nas instruções de utilização. Desde que cumpram a 
utilização prevista, os dentistas podem explorar sem 
restrições as opções de tratamento de soluções de 
implantes novas e flexíveis na sua clínica.

PONTES SOBRE IMPLANTES OU PILARES INDIVIDUAIS ADAPTADOS AOS 
VÁRIOS SISTEMAS DE IMPLANTES COM GEOMETRIAS DE CONEXÕES 
COMPATÍVEIS FACILITAM O TRATAMENTO. 

O QUE É QUE OS DENTISTAS LEVARIAM EM CONSIDERAÇÃO AO 
CONJUGAR PRODUTOS?
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Na qualidade de coproprietário da kwm, uma empresa de 
advocacia dedicada à legislação comercial e na área da saúde, o 
Dr. Karl-Heinz Schnieder ajuda dentistas e laboratórios a enfrentar 
processos jurídicos. 

O advogado, especializado em legislação sobre saúde e leitor 
convidado nas universidades de Münster e SRH Hamm, foi 
presidente do Departamento Jurídico da Westphalia-Lippe 
Association of Panel Dentists e está familiarizado com os 
obstáculos jurídicos da prática diária.

O RISCO PARA OS DENTISTAS AUMENTA SE COMBINAREM 
COMPONENTES DE IMPLANTES DE FABRICANTES DIFERENTES?   
DE QUEM É A RESPONSABILIDADE EM CASO DE RECLAMAÇÃO?
Não, o risco jurídico para os dentistas não é superior 
se combinarem componentes de fabricantes 
diferentes, que sejam aprovados para essa finalidade. 
Basicamente, aplicam-se os seguintes princípios: 
Todos os fabricantes são responsáveis pelos defeitos 
nos respetivos produtos. Isto também se aplica se 
forem combinados com outros componentes. Se um 
fornecedor recomendar uma combinação que não seja 

abrangida pela certificação CE, este será responsável 
pelos danos de acordo com o parecer do Tribunal 
Distrital de Frankfurt. Os dentistas são responsáveis se 
combinarem produtos sem respeitar as instruções do 
fabricante ou se recomendarem um tratamento para 
os pacientes que esteja fora do âmbito da utilização 
prevista e daí resultem danos.

DE ACORDO COM A LEI DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ALEMÃ, SE 
COMBINAREM COMPONENTES DE IMPLANTES DE FABRICANTES 
DIFERENTES, OS DENTISTAS PASSAM A SER O FABRICANTE?
Os dentistas passam sempre a ser o fabricante se 
combinarem componentes individuais com outros, 
independentemente de estes serem ou não originários 
de fabricantes diferentes. Por outras palavras, ao abrigo 
da Lei de Dispositivos Médicos Alemã, os dentistas 
passam a ser o fabricante se combinarem implantes 
originais com pilares originais ou se combinarem 

pilares originais com pilares Medentika®. Portanto, não 
importa se os componentes combinados são originários 
de um só fabricante ou de vários fabricantes. O único 
critério que importa é que os respetivos produtos 
possam ser combinados de acordo com a certificação 
CE e a utilização prevista.
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A palavra "original" tem origem no Latim e significa 
"primeiro" ou "origem". 
Por isso, um original é um protótipo do qual alguma 
coisa provém e se desenvolve – o nosso Original 2.0.

Fornecemos aperfeiçoamentos 
compatíveis

Consideramos que os originais são um desafio. Seria 
inútil e não muito inspirador simplesmente copiar 
um produto ou um sistema que já existe. Os originais 
têm de ser melhorados e aperfeiçoados, caso contrário 
continuaríamos a utilizar telefones de disco e não 
smartphones. Na Medentika®, o nosso objetivo é 
fornecer produtos refinados e compatíveis. Para tal, 
analisamos as construções e qualidades do material 
de fabricantes individuais, levamos em consideração 
a experiência prática dos utilizadores e, sempre 
que possível, adaptamos o design. Se necessário, 
aperfeiçoamos as propriedades mecânicas nas nossas 
instalações de produção e garantimos compatibilidade 
e precisão absolutas. 

Foi assim que criámos o nosso Original 2.0. Os nossos 
padrões de qualidade são elevados. Não obstante, 
muitas vezes podemos fabricar os nossos produtos 
com menos custos do que outros fabricantes e 
transmitimos essa economia para os nossos clientes. 
Pode parecer surpreendente, mas o nosso sucesso veio 
dar-nos razão: 

até ao presente, já foram vendidos mais de três 
milhões de pilares Medentika® em todo o mundo. A 
nossa gama de produtos encontra-se agora distribuída 
por mais de 50 países. Somos recetivos e apreciamos 
as muitas parcerias de colaboração com importantes 
empresas de produtos dentários de renome.
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A qualidade fica mais claramente demonstrada numa 
comparação direta – e nós adoramos a transparência. 
Por este motivo, preparámos imagens em corte 
transversal dos nossos pilares e também dos pilares 
dos fabricantes originais. As imagens ilustram 
características de design e produção que permitem 
realizar comparações diretas.

Estas comparações baseadas em tomografia 
computorizada (TAC) revelam que não nos limitamos 
a copiar, mas também aperfeiçoamos, sempre que 
possível e apropriado.

O que significa precisão nos detalhes?

Uma imagem vale por mil palavras. 
Comprove por si mesmo e analise criteriosamente o que 
caracteriza um Medentika® Original.

As páginas seguintes mostram os implantes originais. 
À esquerda com o pilar Medentika® colocado e à direita 
com o pilar do respetivo fabricante original. O que lhe 
parece?

Descubra você mesmo:
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1

1  As dimensões reduzidas da folga que existe nos segmentos primários da interface dos pilares asseguram 
um menor número de movimentos relativos entre o implante e o pilar. Isto reduz o esforço sobre o 
parafuso do pilar e o efeito micro-bomba do sistema. Por fim, o parafuso do pilar mais curto estabiliza o 
pilar em relação a forças horizontais.

SÉRIE B compatível com Bredent Medical / SKY®

SÉRIE BS compatível com BEGO Implant Systems / Semados® S / SC / SCX / RS / RSX / RI

1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante. 

 O encaixe hexagonal no implante com dimensão reduzida da folga assegura uma rotação mínima e 
 estabilização axial.

Medentika®* Bredent Medical / SKY®**

Medentika®* BEGO Implant Systems / Semados®**

*
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* Todos os pilares Medentika® são apresentados com o implante original do fabricante.
** Todos os implantes originais são mostrados com os pilares originais do respetivo fabricante.

1 Dimensões da folga no segmento do tubo preliminar semelhantes ao Original.
2 Transmissão vertical do segmento do tubo preliminar semelhante ao Original.
3 Perfil de emergência otimizado para suportar as gengivas.

SÉRIE C compatível com Altatec / Camlog®

SÉRIE CX compatível com Medentis Medical / ICX

1 Secção cónica fabricada com alta precisão em termos de contacto integral da superfície na extensão 
 vertical.
2  As dimensões reduzidas da ligação preliminar asseguram uma absorção estável das forças horizontais 

exercidas sobre o pilar.

Medentika®* Altatec / Camlog®**

Medentika®* Medentis Medical / ICX**
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1 Encaixe muito preciso do cone e dimensões da folga no segmento do tubo preliminar semelhantes ao Original.
2 Transmissão vertical do segmento do tubo preliminar semelhante ao Original.

SÉRIE D compatível com Altatec / Conelog®

SÉRIE DT compatível com Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II

1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante. O encaixe hexagonal no implante com a menor dimensão possível da folga assegura uma 
rotação mínima e estabilização axial.

Medentika®* Altatec / Conelog®**

Medentika®* Dentium / SuperLine, Implantium; Implantium II**



1

1

SÉRIE E compatível com Nobel Biocare® / NobelReplace®Tapered

1  As dimensões reduzidas da folga nos segmentos cilíndricos primários asseguram um menor número de 
movimentos relativos entre o implante e o pilar. Isto reduz o esforço sobre o parafuso do pilar e o efeito 
micro-bomba do sistema.

Medentika®* Nobel Biocare® / NobelReplace®** Tapered

* Todos os pilares Medentika® são apresentados com o implante original do fabricante.
** Todos os implantes originais são mostrados com os pilares originais do respetivo fabricante.

SÉRIE EV compatível com DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed® EV

1 Ajuste cónico muito preciso com transmissão mais profunda na secção cónica.

Medentika®* DENTSPLY Implants / ASTRA TECH OsseoSpeed®** EV
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1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante. O encaixe hexagonal no implante com a menor dimensão possível da folga assegura uma 
rotação mínima. A geometria de inserção mais profunda promove a estabilização axial. Uma haste de 
parafuso maciça estabiliza o pilar em relação a forças horizontais.

1  As dimensões reduzidas da folga que existe nos segmentos primários da interface dos pilares asseguram 
um menor número de movimentos relativos entre o implante e o pilar. A superfície de contacto maior da 
cabeça do parafuso reduz o esforço sobre o parafuso e estabiliza o pilar em relação às forças horizontais.

Medentika®*

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

SÉRIE F compatível com Nobel Biocare® / NobelActive® / NobelReplace® Conical

SÉRIE H compatível com BIOMET 3i / Certain®

Nobel Biocare® / NobelActive®**/ 
NobelReplace®** Conical
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* Todos os pilares Medentika® são apresentados com o implante original do fabricante.
** Todos os implantes originais são mostrados com os pilares originais do respetivo fabricante.

1  Um encaixe hexagonal no pilar com dimensão da folga reduzida assegura uma rotação mínima.

Medentika®* BIOMET 3i / Certain®**

Medentika®* Nobel Biocare® / Brånemark System®**

1    Um encaixe hexagonal no pilar com dimensão da folga reduzida assegura uma rotação mínima.
 Uma haste de parafuso mais maciça estabiliza o pilar em relação a forças horizontais.

SÉRIE I compatível com BIOMET 3i / Certain®

SÉRIE K compatível com Nobel Biocare® / Brånemark System®
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SÉRIE L compatível com Straumann® / Bone Level

1  Uma secção cónica fabricada de alta precisão assegura um contacto em toda a superfície. As dimensões 
reduzidas da folga no elemento cilíndrico asseguram uma elevada estabilidade axial em relação às forças 
horizontais.

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

Medentika®* Straumann® / Bone Level**

1  O desenho especial do parafuso estabiliza o pilar profundamente na ligação do implante, aumentando 
assim a estabilidade axial.

L-SERIES, rotativa compatível com Straumann® / Bone Level
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2+3

1

2

SÉRIE N

SÉRIE OT compatível com OSSTEM Implant TS-System / HiOssen Implant® ET-
System / T-Plus Implant Tech A+ Implant, ST Implant

Medentika®* Straumann® / Tissue Level**

Medentika®* OSSTEM Implant / TS-System **

1 O ajuste cónico é muito preciso em toda a extensão.
2+3  A superfície de contacto cónico também é ampla e significativamente mais profunda no segmento 

cónico profundo. 
  Isto resulta numa transmissão consideravelmente mais profunda das forças exercidas sobre o implante.

1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante. O encaixe hexagonal no implante com pequena dimensão da folga assegura uma rotação 
mínima e estabilização axial.

2  A superfície de contacto precisa da cabeça do parafuso reduz o esforço sobre o parafuso e estabiliza o pilar 
em relação às forças horizontais.

compatível com Straumann® / Tissue Level

* Todos os pilares Medentika® são apresentados com o implante original do fabricante.
** Todos os implantes originais são mostrados com os pilares originais do respetivo fabricante.
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SÉRIE R compatível com Zimmer Dental Tapered Screw-Vent® / MIS SEVEN Internal 
Hex / BioHorizons Tapered Internal / Tapered Internal Plus / Tapered Tissue Level

1  Um encaixe hexagonal no implante com dimensão da folga reduzida assegura uma rotação mínima. 
Um parafuso mais curto com uma haste de parafuso mais maciça estabiliza o pilar em relação a forças 
horizontais.

Medentika®* Zimmer Dental / Tapered Screw-Vent®**

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX**

1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante. Um encaixe hexagonal no implante com dimensão da folga reduzida assegura uma rotação 
mínima.

SÉRIE S compatível com DENTSPLY SIRONA ASTRA TECH OsseoSpeed® TX
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SÉRIE T

Medentika®* DENTSPLY SIRONA XiVE® S**

1  Superfície de contacto fabricada com precisão do pilar no ombro do implante. A dimensão da folga no primeiro 
segmento cilíndrico é reduzida com transmissão mais profunda.

2 Um encaixe hexagonal no implante com dimensão da folga reduzida assegura uma rotação mínima.
3  O segundo segmento é inserido mais profundamente. O resultado global: movimentos relativos reduzidos 

entre o implante e o pilar, reduzindo assim o esforço sobre o parafuso do pilar.

compatível com DENTSPLY SIRONA XiVE® XiVE® S

SÉRIE Y compatível com DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X

Medentika®* DENTSPLY SIRONA ANKYLOS® C / X**

1  Uma secção cónica fabricada com precisão assegura um contacto em toda a superfície do cone do 
implante.

2 Manga fabricada e soldada com muita precisão na haste de parafuso com rosca.

* Todos os pilares Medentika® são apresentados com o implante original do fabricante.
** Todos os implantes originais são mostrados com os pilares originais do respetivo fabricante.
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O que fazemos em termos  
de garantia de qualidade?

Fabricamos de acordo com as mais elevadas 
exigências de qualidade e cumprimos os padrões 
de qualidade de vários países de todo o mundo.

Atingir esta qualidade extremamente 
elevada exige uma equipa altamente 
qualificada e experiente. Um fator 
fundamental é o know-how de todos os 
indivíduos que utilizam máquinas e como 
são especificados os respetivos processos 
que devem ser executados: A forma exata 
da lâmina de corte, o ajuste preciso de 
parâmetros, tais como a velocidade de corte 
e a velocidade de alimentação. Todos os 
fatores devem ser otimizados e adaptados 
exatamente a cada componente individual.

Apenas alguém especializado neste setor 
pode tirar o máximo partido de cada 
máquina. Uma inspeção final meticulosa 
garante que todos os componentes 
individuais que saem da nossa empresa 
cumprem os elevados padrões que os 
nossos clientes esperam de nós: Qualidade 
Medentika®. Sabemos que é mais fácil 
atingir esta qualidade em lugares que 
têm uma longa tradição de trabalho 
especializado em precisão e produção 
industrial: a Alemanha e certas partes da 
Suíça. 
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Testamos unidades e componentes produzidos  
por nós no nosso próprio equipamento de testes. 

Porquê? Porque queremos ter a certeza de que 
fornecemos um nível de qualidade no qual pode 
confiar.

Apenas fornecemos produtos que foram 
desenvolvidos e fabricados de acordo com os 
nossos padrões de qualidade.

Nas nossas instalações de produção, a nossa equipa 
trabalha de acordo com um protocolo estabelecido, 
consistente e validado. Todos os componentes 
em titânio e aço inoxidável da Medentika® são 
exclusivamente fabricados numas instalações em 
Baden-Württemberg, tradicionalmente conhecidas 
pela sua engenharia de precisão e atenção ao pormenor. 

Componentes selecionados são fabricados por uma 
empresa de precisão altamente especializada na Suíça.

MADE IN GERMANY
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Quem trabalhar com materiais Medentika® está 
em boas mãos. Não nos limitamos a fornecer 
uma garantia vitalícia que abrange os produtos 
Medentika® por nós fabricados e fornecidos; também 
alargamos essa garantia para abranger implantes 
de outros fabricantes quando são utilizados numa 
combinação com a nossa aprovação.

Esta garantia alargada tem efeito principalmente 
se outros fabricantes limitarem a garantia do seu 
implante assim que este é combinado com um pilar 
da Medentika®.

Há garantias?
SIM, VITALÍCIAS

Pode encontrar as condições da nossa garantia 
no nosso website www.medentika.com

LEBENSLANGE GARANTIE

GARANTIA VITALÍCIA

GARANTIE À VIE
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Não. A qualidade certa é fundamental. 

E para os nossos pilares utilizamos apenas 
titânio de grau 5 formado a frio (Grade 5 CF). 
Este material tem uma força de tensão mais 
elevada do que o titânio de grau 5 convencional. 

O titânio é todo igual?

 Ti
Titânio

22

21



22



Quem quer que trabalhe com produtos Medentika® pode 
esperar uma excelente relação preço-desempenho – bem 
como engenho e precisão.

Mas, para além dos aspetos financeiros, também nos 
preocupamos com os efeitos ecológicos e sociais das 
nossas atividades. 

Qual é o preço da precisão?

Só ficamos satisfeitos quando atingimos os melhores 
resultados possíveis do nosso processo de produção. 
Além disso, avaliamos os nossos produtos com base 
em critérios como compatibilidade ambiental e social. 
Estes valores são tão importantes para nós como a 
satisfação dos nossos colaboradores e procedimentos 
morais, incluindo de um ponto de vista financeiro. 
Acreditamos sobretudo no poder das nossas ideias e 
da nossa capacidade de inovação. 

O rótulo Medentika® significa mais do que um simples 
componente de implante.

Fornecemos conhecimento e experiência, juntamente 
com o nosso perfeccionismo e paixão. Em última 
instância, o cliente recebe um componente Medentika® 
Original fabricado com a máxima precisão de uma 
gama de próteses extremamente abrangente.  

Compreendemos que os nossos clientes são 
profissionais, técnicos de prótese dentária e dentistas, 
com as suas próprias necessidades específicas.

Ouvimos o que tem a dizer porque merece ser ouvido 
e continuaremos a ouvi-lo até compreendermos aquilo 
que é importante para si. Os nossos clientes e os seus 
pacientes têm um papel fulcral em todas as nossas 
ações. Nós prestamos atenção à qualidade para que 
possa concentrar-se naquilo que faz melhor.

Estamos certificados de acordo com a: DIN EN ISO 
13485 Diretiva relativa a dispositivos médicos 
93/42/CEE
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Medentika® GmbH 
Hammweg 8–10 
76549 Hügelsheim 
info@medentika.de 
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2021. 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. 


