
We decode nature.

Perceção, interpretação 
e reprodução fiáveis.  
É assim a natureza.

O bicho-pau é um inseto curioso que, tal 
como o seu nome indica, tem a forma  
de um pau. Para se esconder e não ser 
comido por outros animais, vive nos 

pequenos galhos das árvores.  
Além disso, a sua aparência não é um mero 
acaso. Phibo® CAD-CAM em estado natural.
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Mas não o fazemos de qualquer forma, pois temos 
quem nos guie, ensine e inspire: a natureza.

Na Phibo® descodificamos as suas formas, a sua 
beleza e a sua harmonia, para tornar fácil o que 
é complexo e oferecer-lhe soluções, ferramentas 
e tecnologias que colocamos, agora, à sua 
disposição.

Evoluímos consigo, para fazer parte do 
seu amanhã.

Beleza. Simplicidade. Crescimento.

Bem-vindo 
à Phibo®

Uma marca que evolui e 
inova a pensar nas pessoas 
e que tem um único 
objetivo: acompanhá-lo 
na sua evolução.
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Graças a esta avançada 
tecnologia, a Phibo® é capaz 
de conceber e fabricar 
estruturas que permitem 
obter dentes tão perfeitos 
como se tivessem sido obra 
da própria natureza.

À semelhança do bicho-pau, a solução Phibo®  
CAD-CAM é um sistema que percebe, interpreta 
e reproduz fielmente o dente de um paciente. 

Em que 
consiste a 
solução Phibo® 
CAD-CAM?



Através da utilização 
da tecnologia
CAD-CAM para a elaboração 
de próteses dentárias, é 
possível não só reduzir 
os processos relativamente
ao método tradicional,  
mas também simplificá-los. 
Além disso, possibilita 
uma redução de custos 
e um aumento da 
produtividade, oferecendo 
uma qualidade muito 
superior no produto final.

Um processo 
simples, milhares  
de benefícios

Phibo® 

CAD-CAM



A estrutura é produzida 
com o recurso a técnicas 
de fabrico como a fresagem 
ou a sinterização. Uma vez 
fi nalizada, a estrutura é, 
então, submetida a um último 
controlo de qualidade e 
preparada para o envio.

Produção
e controlo da
qualidade

O laboratório protésico 
recebe a peça dentária e faz 
a caracterização fi nal.

Por fi m, o resultado é um 
dente natural, um sorriso 
perfeito e um paciente 
satisfeito.

Receção e
acabamento

Dentes 
na boca

O laboratório concebe 
a prótese fi nal de forma 
rápida, precisa e com um 
acabamento altamente 
estético. Além disso, 
graças à Phibo® Library, é 
possível realizar tudo isto 
sobre qualquer sistema de 
implantes.

O processo tem início com uma 
recolha de impressão. Esta impressão 
pode ser digital, graças ao scanner 
intraoral, ou tradicional, dando 
origem a um fi cheiro digital graças ao 
scanner de laboratório.

Conceção 
CAD

Quando a Phibo® recebe 
o fi cheiro, analisa-o de 
forma exaustiva e realiza o 
planeamento da produção 
da estrutura intermédia
com Phibo® CAD-CAM.

Preparação da
produção CAM

Impressão
digital

Impressão
tradicional,
modelo e
digitalização



“Porque é que já não se viaja de 
barco, mas sim de avião? Rapidez, 
segurança, fi abilidade, precisão... 
as novas soluções tecnológicas 
estão sempre um passo à frente 
relativamente às existentes.”
Dr. August Bruguera
Dental Laboratory and Dental Training Center.

“Se me perguntarem por que é que 
trabalho com a tecnologia CAD-CAM 
da Phibo®, as palavras-chave são 
previsibilidade e reprodutibilidade.”

“Existem outras vantagens, como 
o ajuste, a precisão e o controlo de 
todos os processos que estamos a 
realizar.”
Dr. Daniel Carmona Cando
M.T.D. Mestre em Técnica Dentária. 

“Graças à solução CAD-CAM, 
obtemos um desenho digital para a 
produção de próteses de qualidade a 
preços razoáveis.” 

“Com apenas um clique, é possível 
abordar casos simples ou complexos 
de modo a produzir e obter uma 
prótese estética e previsível para os 
nossos pacientes.” 
Dr. Walter Rao
Médico Dentista. Especialista em periodontologia e 
implantologia digital. Pavia (Itália).
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A diferença relativamente 
ao método de fundição 
tradicional reside no facto 
de as próteses realizadas 
em CAD-CAM disporem 
de um ajuste excecional. 
Assim, o resultado é 
completamente fi ável e 
previsível, obtendo-se 
uma peça dentária fi nal 
excelente.

Ajuste 
excecional

Benefícios da solução 
Phibo® CAD-CAM

Com o sistema CAD-CAM, tanto 
pacientes como clínicos obtêm 
grandes benefícios que tornam a 
reabilitação mais simples e muito 
mais precisa.
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Todos os dentes 
fabricados com as 
estruturas Phibo® 
CAD-CAM são 
especialmente 
concebidos de acordo 
com as necessidades de 
cada paciente. Como 
tal, cada dente é único.

Solução 100% 
personalizada

Por tratar-se de um  
dente totalmente 
personalizado 
e fabricado com 
materiais que 
oferecem a tonalidade 
e a translucidez 
características de 
um dente natural, 
o resultado final é 
altamente estético.

Elevado teor 
estético

Graças à Phibo® 
Library, a biblioteca 
de implantes mais 
completa do mercado, 
a tecnologia Phibo® 
CAD-CAM permite 
realizar qualquer tipo 
de reabilitação sobre 
qualquer sistema de 
implantes.

Total 
versatilidade

Somos uma empresa 
líder no setor dentário, 
uma vez que as nossas 
próteses em  
CAD-CAM e todos 
os nossos processos 
de produção 
estão certificados 
e são auditados 
periodicamente.

A melhor 
qualidade
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Adhoc®

Versatilidade em Cromo-Cobalto aparafusado

Adhoc® é um produto único para a realização de reabilitações 
aparafusadas em metalocerâmica, combinando o melhor das 
diferentes tecnologias para oferecer resultados excecionais.

Graças a um inovador processo de produção, é possível obter uma 
excelente aderência da cerâmica, devido à rugosidade da sua 
superfície, bem como um ajuste excecional na área da ligação.

A Phibo® fabrica o Cromo-Cobalto aparafusado para todo o tipo 
de estruturas: desde pilares até estruturas anatómicas completas. 
E tudo isto sobre qualquer sistema de implantes graças à Phibo® 
Library, a biblioteca mais completa do mercado.

Fragmento de estrutura Adhoc®

3 mm 30μm 30μm

Na fi gura são apresentadas as diferentes 
superfícies de uma prótese aparafusada 
em Cromo-Cobalto, de acordo com a sua 
funcionalidade

Estrutura Adhoc® com implantes 
TSA® com acabamento em cerâmica

Uma solução para cada paciente
Reabilitações versáteis e duradouras

• Melhor aderência 
da cerâmica

• Ajuste excecional 
da ligação

• Elevada resistência

• Sobre qualquer sistema 
de implantes

Estrutura Adhoc® com implantes 
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Reabilitações versáteis e duradouras

Pelas imagens é possível 
comprovar que, graças à angulação 
Axis®, obtém-se uma prótese 
com um excelente acabamento e 
totalmente estética

Coroa Adhoc® 
com chaminé reta

com implante TSA® 

Coroa com
  angulação

Axis@

Coroa com 
angulação

Axis® com cerâmica

• Maior estética

• Total funcionalidade

Axis®

A solução angulada da Phibo®

Axis® é uma solução totalmente desenvolvida pela Phibo® que 
permite a correção da angulação das chaminés dos parafusos 
nas reabilitações sobre implantes. A solução Axis® by Phibo® 
permite obter reabilitações aparafusadas em Cromo-Cobalto 
totalmente estéticas, alterando a angulação do parafuso até 20°.

Além disso, a solução Axis® permite retifi car a entrada do 
parafuso independentemente da posição dos implantes, com 
total funcionalidade.

A solução Axis® é aplicável a qualquer tipo de reabilitação 
em Cromo-Cobalto aparafusado, quer seja unitária, múltipla, 
tanto em conexões internas como externas.
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Reabilitações versáteis e duradouras

Titânio 
O material mais leve

Os pilares em titânio da Phibo® são a solução ideal caso o 
clínico prefi ra uma prótese cimentada, visto serem constituídos 
por um material leve e biocompatível que oferece uma excelente 
resposta por parte dos tecidos moles. 

Assim, a total fl exibilidade na conceção permite obter o perfi l 
de emergência anatómico desejado.

Titânio Dourado
O titânio mais estético 

Nos casos em que o titânio é o material escolhido e é necessário 
uma estética adicional, a Phibo® oferece a opção dos pilares em 
titânio dourado.

Com as mesmas propriedades que o titânio, esta opção dispõe 
de uma tonalidade dourada que permite obter resultados mais 
naturais sob os tecidos moles.

• Perfi l de emergência 
anatómico ideal

• Alta precisão e 
fi abilidade

• Leve e biocompatível

• Excelente resposta por 
parte dos tecidos moles

• Resultado mais natural

• Com todos os benefícios 
do titânio

Pilar 
personalizado 
com coifa com 
acabamento em 

cerâmica

Pilar 
personalizado 
com coifa com 
acabamento em 

cerâmica

Pilar 
personalizado 

em Titânio

Pilar 
personalizado 

em Titânio 
Dourado

 Pilar 
personalizado 
com coifa de 

Cromo-Cobalto 
cimentado

 Pilar 
personalizado 
com coifa de 

Cromo-Cobalto 
cimentado

Pilar 

 que permite obter resultados mais 
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Reabilitações com elevado compromisso estético

Phidia® 

All aesthetics by Phibo®

A Phibo® apresenta a solução Phidia®, o zircónio que mudará a perceção 
da estética dentária.

O nome Phidia® provém de Phidias, um escultor e arquiteto do séc. V 
que concebia a arte de uma forma mais naturalista, procurando atingir a 
beleza e a estética. É exatamente isto que procuramos alcançar na Phibo®.

Os pacientes exigem cada vez mais reabilitações altamente estéticas 
e isentas de metais. A solução Phidia® by Phibo® é a resposta a essa 
necessidade, com zircónio que oferece todas as vantagens dos materiais 
em cerâmica - sobretudo em termos de biocompatibilidade e estética- bem 
como uma elevada resistência mecânica e translucidez.
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Phidia®  

High Translucent Zirconia (zircónio altamente 
translúcido)

Phidia® High Translucent Zirconia é o material ideal para os 
casos em que existe falta de espaço para estratifi car a cerâmica, 
pois permite realizar reabilitações de anatomia completa, 
especialmente indicado para os setores posteriores.

O zircónio translúcido da Phibo® permite realizar tanto 
reabilitações cimentadas como aparafusadas, com a garantia 
Phibo® de um máximo de sete peças com interfaces de titânio 
dourado, oferecendo uma estética otimizada.

A Phibo® oferece o zircónio translúcido em quatro cores base, 
permitindo obter a cor defi nitiva desejada.

Tabela de cores:

Base:

HTZ0

A Phibo® recomenda as cores base HTZ0, HTZ1, HTZ2 e HTZ3 
para obter as cores defi nitivas da direita, após o processo de 
polimento e de caraterização

HTZ1

HTZ2

HTZ3

Final:

BL1, BL2, BL3, BL4 Branco

A1, A2, B1, B2 Ténue

A3, A3’5, A4, B3, C1, C2, C3, D2, D3 Médio 

B4, D4, C4 Intenso

Zircónio cimentado de anatomia 
completa Phidia® High Translucent 

Zirconia cor base HTZ0

Zircónio aparafusado de anatomia 
completa Phidia® High Translucent 

Zirconia cor base HTZ2

Reabilitações com elevado compromisso estético

• Elevada translucidez 
para uma estética 
otimizada

• Evita os problemas de 
rutura da cerâmica e do 
“chipping” (lascagem)

• Possibilidade de oferta 
de uma anatomia 
completa

• Vasta gama de 
tonalidadestonalidades
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Phidia®  

Classic Zirconia (zircónio clássico)

Phidia® Classic Zirconia é o zircónio ideal para as reabilitações 
com carga de cerâmica em que se pretende obter uma estética 
elevada, especialmente relevante nos setores anteriores.

A solução Phidia® Classic Zirconia permite realizar reabilitações 
cimentadas ou aparafusadas, com a garantia Phibo® de um 
máximo de sete peças com interfaces de titânio dourado, 
oferecendo uma estética otimizada.

A Phibo® disponibiliza a solução Phidia® Classic Zirconia em 
quatro cores base, permitindo obter a cor defi nitiva desejada.

Estrutura de Phidia® Classic Zirconia 
cimentada com cerâmica

Estrutura aparafusada Phidia® 
Classic Zirconia cor base ZR2 
Estrutura aparafusada Phidia®

Classic Zirconia cor base ZR2 

Reabilitações com elevado compromisso estético

• Elevada exigência estética

• Biocompatibilidade e 
resistência

• Vasta gama de   tonalidades

Tabela de cores:

Base:

ZR0

A Phibo® recomenda as cores base ZR0, ZR1, ZR2 e ZR3 para obter as cores defi nitivas da direita, após a carga 
cerâmica por parte do protésico

ZR1

ZR2

ZR3

Final:

Branco Branco

A1, B1, C1 Ténue

A2, B2, C2, D2 Médio 

A3, B3, C3, D3, B3.5, A4, B4, C4, D4 Intenso



CAD-CAM

17

IPS e-max®  CAD
Elevada exigência estética

IPS e.max® CAD é um inovador sistema de cerâmica de dissilicato 
de lítio para a realização de estruturas protésicas. Este material 
altamente estético permite realizar restaurações monolíticas de 
grande resistência e contorno total. 

Com o IPS e.max® CAD, é possível efetuar todo o tipo de 
reabilitações sobre dente natural: facetas, incrustações (inlays/
onlays), coroas de anatomia completa ou coifas para estratifi car 
cerâmica.

A solução IPS e-max® CAD apresenta uma luminosidade natural 
e, graças à sua ampla variedade de translucidez e cor, possibilita 
a realização de restaurações totalmente anatómicas com uma 
estética elevada.

Coroa posterior 
IPS e-max® CAD

antes da cristalização

Coroa posterior 
IPS e-max® CAD
com acabamento

Reabilitações com elevado compromisso estético

• Elevada resistência

• Restaurações com 
anatomia completa

• Estética total
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Reabilitações total ou parcialmente removíveis

Barras de sobredentadura

Em determinadas situações clínicas, é aconselhável efetuar 
a reabilitação do paciente com recurso a uma barra de 
sobredentadura.

As barras de sobredentadura da Phibo® em Titânio são 
especialmente leves, estando indicadas para pacientes edêntulos 
nos casos em que se pretenda minimizar os procedimentos 
de aumento de volume ósseo vertical, ou em caso de perda 
considerável de tecido mole e duro. Todas as nossas barras 
oferecem um excelente ajuste, bem como ótimos resultados a 
longo prazo.

Com a Phibo®, poderá realizar qualquer tipo de barra: barras 
Dolder, Ackerman, barras com encaixes para pilares Locator®, 
bolas Bredent®, attachments Ceka®, entre outros.

Todas as marcas mencionadas são da exclusiva propriedade dos seus proprietários

Barra Dolder® em Titânio 

Barra com pilares Bredent®     
em Titânio com encaixes para bolas

Barra em Titânio 
com pilares Locator® 

• Ótimos resultados a 
longo prazo

• Leves e resistentes

• Sobre qualquer sistema 
de implantes
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Estruturas híbridas

As estruturas híbridas são uma boa alternativa às estruturas 
completas de metalocerâmica, pois requerem um menor número de 
implantes mantendo a mesma estabilidade.

Estas estruturas são fi xas para o paciente e removíveis pelo clínico.

São especialmente indicadas para pacientes edêntulos ou para os 
que desejem realizar aumentos ósseos.

A Phibo® realiza estruturas híbridas em Titânio e Cromo-Cobalto, 
sobre qualquer sistema de implantes.

Estrutura híbrida
em Cromo-Cobalto

Estrutura híbrida
fi nalizada

• Mecanicamente estáveis

• Elevada resistência

• Sobre qualquer sistema 
de implantes

Reabilitações total ou parcialmente removíveis



CAD-CAM

21

Attachments para próteses removíveis

A Phibo® fabrica os inovadores attachments mecanizados 
para próteses removíveis, especialmente indicados para 
estruturas cimentadas em Cromo-Cobalto.

A sua ligação mecanizada permite uma total precisão graças 
a um ajuste perfeito.

Além disso, o seu inovador sistema faz com que não seja 
necessário realizar uma nova estrutura em caso de desgaste 
da bola.

Todas as marcas mencionadas são da exclusiva propriedade dos seus proprietários

Estrutura cimentada 
em Cromo-Cobalto com cerâmica 

com attachment tipo Bredent®

Estrutura cimentada 
em Cromo-Cobalto com attachment 

tipo Bredent®

Reabilitações total ou parcialmente removíveis

• Total precisão

• Fácil substituição 
da bola
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Reabilitações temporárias

Cronia®

Reabilitações temporárias anatómicas

Nos casos em que seja necessário realizar uma prótese provisória, 
Cronia® é o produto ideal para o período de tempo até à introdução 
da prótese defi nitiva.

Trata-se de um PMMA (polimetacrilato de metilo) que, ao contrário 
de outros materiais de plástico, tem uma maior translucidez, 
é de fácil modelagem e pode ser reparado em caso de riscos na 
superfície.

A solução Cronia® oferece inúmeras vantagens, como uma elevada 
estética, graças à sua forma anatómica semelhante ao dente 
natural. Além disso, contribui para o cuidado, a formação e a 
manutenção dos tecidos moles, sendo próteses totalmente fi áveis e 
duradouras, completamente biocompatíveis e hipoalergénicas que 
permitem uma funcionalidade adequada.

A Phibo® desenvolve as próteses temporárias Cronia® para todo 
o tipo de reabilitações: cimentadas e aparafusadas, unitárias 
ou múltiplas. A solução Cronia® está disponível em quatro 
tonalidades.

Tonalidades:

PMMA A1

PMMA B2

PMMA A3

PMMA A3.5

Branco

Ténue

Médio 

Intenso

Cronia®, estrutura cimentada
em PMMA

Cronia®, estrutura aparafusada
em PMMA

• Elevada estética

• Fiáveis, duradouras 
e funcionais

• Biocompatíveis 
e antialérgicas

• Cuidado dos tecidos
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Reabilitações CAD-CAM
APARAFUSADAS

Estruturas 
aparafusadas 
múltiplas

Estruturas 
aparafusadas
unitárias

Adhoc®

Phidia® Phidia®

PMMA PMMA

Cromo-Cobalto

Titânio

Cromo-Cobalto

Titânio

Titânio

High Translucent 
Zirconia (zircónio 

altamente translúcido)

High Translucent 
Zirconia (zircónio 

altamente translúcido)

Classic Zirconia 
(zircónio clássico)

Classic Zirconia 
(zircónio clássico)

Cromo-Cobalto

Titânio

Adhoc®Adhoc®

Cronia® Cronia®

Estruturas
híbridas

Barras de 
sobredentadura
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Phidia® Phidia®

High Translucent 
Zirconia (zircónio 

altamente translúcido)

High Translucent 
Zirconia (zircónio 

altamente translúcido)

Coroa
IPS e.max® CAD 

Facetas
IPS e.max® CAD 

Classic Zirconia 
(zircónio clássico)

Classic Zirconia 
(zircónio clássico)

PMMA PMMA

CIMENTADAS

IPS e.max® CAD
by Phibo®

Estruturas 
cimentadas 
unitárias

Estruturas 
cimentadas
múltiplas

Cromo-Cobalto Cromo-Cobalto

Titânio Titânio

Cronia® Cronia®

Inlay/onlay
IPS e.max® CAD

Phidia
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Com mais de 20 anos de investigação 
e desenvolvimento, bem como da 
mais rigorosa aplicação de ciência 
e tecnologia, cada produto e serviço 
Phibo®   oferece uma qualidade
insuperável.

Phibo®: a garantia
mais completa

Como tal, na Phibo®, oferecemos uma garantia de cinco anos 
para todas as nossas estruturas intermédias em CAD-CAM 
(exceto para as estruturas Cronia® que dispõem de uma 
garantia de 6 meses, por estarem indicadas para reabilitações 
provisórias). 

Além disso, dispomos de um sistema de gestão orientado para 
a qualidade total, cujo objetivo é a excelência em todos os 
processos, desde os mais estratégicos aos mais operacionais. 
Todas as nossas próteses em CAD-CAM dispõem de 
certifi cações ISO 9001 e ISO 13485.

GARANTÍA
Zirconia

years
5

GARANTÍA
Titanium

years
5

GARANTÍA
PMMA

months
6

GARANTÍACobalt
Chrome

years
5

GARANTÍAIPS e.max®

CAD

years5

GARANTÍAGold
Titanium

years
5

GARANTÍAHigh Translucent

Zirconia

years
5
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Caso clínico Axis® com Adhoc®

Francisco Barbosa1 
Implantologista.

Daniel Carmona1,
Técnico protésico.
1. Prática privada.

Diagnóstico

Paciente de 32 anos que 
chegou à consulta com uma 
descimentação persistente 
da ponte que une as 
peças 11 e 22; peças com 
diagnóstico impossível.

Referência: 10-13-92.

Plano de tratamento 

Exodontia atraumática nas peças 11 e 22.
Reabilitação com Phibo® Aurea® RP e NP nas peças 11 e 22, 
respetivamente.

Fase 1: Provisionalização.
Provisionalização do implante Aurea® para estética imediata nas 
peças 11 e 22. Esta provisionalização será efetuada através de 
uma coroa Cronia® da Phibo® (PMMA).

Fase 2: Reabilitação defi nitiva.
Uma vez formado o tecido mole, é realizada uma reabilitação em 
Cromo-Cobalto aparafusado da Phibo® (Adhoc®) sobre implante 
Aurea nas peças 11 e 22, com a chaminé do parafuso angulada, 
graças à solução Axis® da Phibo®.

Conceção da prótese defi nitiva (I). A 
conceção da prótese defi nitiva é realizada 
utilizando o software Dental Designer. 

Planeamento da prótese defi nitiva. 
Procede-se novamente à recolha de 
impressões através do scanner intraoral 
Trios® da 3Shape™, uma vez que foi 
realizada uma formação do tecido mole na 
fase de provisionalização.

Prótese provisória. São recolhidas 
impressões que, posteriormente, são 
enviadas para o laboratório. Uma vez no 
laboratório, é realizado o molde, o modelo 
em gesso, a digitalização do mesmo através 
de um scanner intraoral e a conceção em 
CAD-CAM de uma prótese provisória 
Cronia® (PMMA) da Phibo®.

Exodontia e cirurgia. Foi realizada a 
exodontia das peças 11 e 22 e colocados 
implantes Phibo® Aurea® RP e NP, 
respetivamente, seguindo o procedimento 
cirúrgico da Phibo®.

Imagem intraoperatória da situação inicial.

REABILITAÇÃO
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Conceção da prótese definitiva (IV). 
É comprovada a conveniência angular das
chaminés de entrada dos parafusos, com 
vista vestibular da emergência do parafuso 
da peça 22.

Conceção da prótese definitiva (III). 
Na conceção, é possível observar tanto a 
forma da anatomia final, como a forma da 
estrutura Adhoc®.

Conceção da prótese definitiva (II). 
Durante o processo de conceção, é possível 
observar a transcendência da entrada do 
parafuso para obter uma boa estética.

Processo de angulação das chaminés com 
a solução Axis® da Phibo®. Conclui-se que 
a angulação ideal para a peça 22 no sentido 
vestibulolingual da chaminé é de 13,9°. A 
chaminé da peça 11 foi angulada para 12°.

Situação final das chaminés. É apresentada 
a vista vestibular e de corte da peça 22. 
A distância entre a saída da chaminé e 
o bordo incisal foi aumentada graças à 
solução Axis®.

Processo de angulação das chaminés com 
a solução Axis® da Phibo® (II). Repete-se 
o processo de otimização da angulação 
no sentido mesiodistal. A angulação ideal 
é de 1º (refere-se ao sentido do eixo do 
implante).

Situação final das chaminés (II). 
É apresentada a vista oclusal e de corte 
da peça 11. Comprova-se novamente um 
aumento da distância entre a saída da 
chaminé e o bordo incisal.

Revisão final da conceção (II). Verifica-
se o detalhe da angulação da chaminé 
necessária neste caso clínico, respeitando 
a estética.

Revisão final da conceção. Comprova-
se que a angulação das chaminés 
não prejudica o perfil de emergência, 
conservando o compromisso estético e a 
funcionalidade da prótese.

Prótese após fabrico. Parafuso e 
aparafusadora Axis® desenvolvidos pela 
Phibo®.

Prótese com acabamento. Na imagem, 
é possível observar a prótese com 
acabamento realizada com uma estética 
total graças à solução Axis® da Phibo®.

Prova de metal da reabilitação. É possível 
verificar que o resultado da peça 22 
respeita o compromisso estético graças à 
solução Axis®.
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A melhor recompensa: a resposta  
dos profissionais e dos pacientes

Fruto do desenvolvimento científico interno e da colaboração com diversas universidades, 
existem inúmeros estudos publicados em revistas de grande impacto internacional que 
apresentam provas científicas que avaliam a utilização de técnicas e/ou soluções odontológicas, 
garantindo o resultado esperado por profissionais e pacientes. 
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