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A Biomecanica sempre esteve ao lado 
dos seus pacientes, médicos e 
distribuidores, criando soluções que
atendam os casos mais complexos.
Mais de 100 próteses sob medida foram 
desenvolvidas pela Biomecanica desde 
1999, em parceria com os maiores 
cirurgiões do Brasil.
Além do design e fabricação dos 
implantes e endopróteses, a 
Biomecanica monitora seus pacientes e 
analisa a evolução de cada um deles em 
parceria com o cirurgião responsável. 
No caso ao lado, temos uma 
endoprótese rotatória de joelho 
realizada em 2006 em um paciente 
jovem, com estilo de vida ativo e que 
após 14 anos passou por sua primeira 
revisão em Dezembro de 2020. Um 
grande exemplo de qualidade e 
durabilidade dos produtos 
Biomecanica. Esta prótese, é um dos 
mais de 100 casos, que 
proporcionaram a reabilitação total e 
recuperação da autoestima, qualidade 
e estilo de vida do paciente. 



A EVOLUÇÃO

SOB MEDIDA
EM IMPLANTES

tecnologia
a serviço da
reabilitação

do corpo

Acompanhando a evolução técnológica das ferramentas voltadas para área da 
saúde, a Biomecanica entra na era da digitalização 3D e com o uso de softwares e 
dispositivos extremamente precisos, projetamos biomodelos, implantes e próteses 
fiéis a anatomia de cada paciente, formatos e necessidades específicas de cada 
indivíduo. 

Dessa forma, o processo de design e fabricação do dispositivo médico é 
extremamente rápido e com resultados eficazes. 

A Pólux permite ao médico analisar e planejar todos os aspectos do projeto do 
dispositivo a ser implantado, necessidade de instrumentais específicos e 
planejamento cirúrgico, dando assim mais conforto e segurança ao seu paciente.



A Linha Pólux Biomecanica produz implantes 
ortopédicos sob medida para todas as partes do 
Corpo Humano. Nossos mais de 33 anos de 
experiência no mercado de Ortopedia e 
Endopróteses nos permite proporcionar 
qualidade e precisão em implantes e próteses 
que abrangem a toda estrutura óssea e 
transformam a vida de milhares de pessoas.

INDICAÇÕES

Cirurgia Crâniomaxilo-facial

Cirurgia Ortopédica;

Cirurgia Ortognática;

Cirurgia Oncológica;

Correção De Malformações Congênitas

e Regiões Estéticas.

Nossos engenheiros serão responsáveis  
por todo desenvolvimento do dispositivo 
médico, desde o início das análises e 
design inicial, até as etapas de produção do 
implante. Todo o projeto é acompanhado 
de perto por nossa equipe em parceria 
com o cirurgião responsável pelo projeto, 
com reuniões frequentes e planejamento 
virtual integrado.
As etapas iniciais de planejamento e design 
garantem total segurança e confiabilidade 
no implante, uma vez que todas as 
possibilidades são levantadas e estudadas 
com base nos exames de imagem e nas 
projeções 3D. Dessa forma é possível 
aumentar a precisão e a previsibilidade dos 
procedimentos cirúrgicos, reduzindo os 
riscos e diminuindo o tempo de cirurgia. 

COMO
FUNCIONA?



Os dispositivos médicos produzidos 
pela Biomecanica são baseados em 
imagens 3D, derivadas de 
tomografias ou exames de 
ressonância magnética e 
desenvolvidas para atender às 
especificações anatômicas de cada 
paciente. As imagens DICOM são 
importadas para um software CAD 
(projeto assistido por computador), 
onde o dispositivo médico é 
projetado para estar em 
conformidade com os requisitos de 
cada paciente. O resultado é um 
implante que corresponde 
exatamente as necessidades do 
paciente, garantindo o mais alto nível 
de funcionalidade e estética.

A produção dos dispositivos 
médicos da linha Pólux 
estão de acordo com os 
mais rigorosos padrões de 
qualidade da indústria 
médica, o que garante total 
segurança ao paciente.

CONFIANÇA E
CREDIBILIDADE

IMPLANTES
SOB MEDIDA?
• A personalização permite implantes 
ideais para a anatomia única de cada 
paciente;

• Preserva a estrutura óssea do 
paciente;

• Planejamento computadorizado 
permite resultados funcionais e 
estéticos;

• Todos os implantes são testados 
sob rigorosas medidas de controle 
de qualidade para garantir a 
conformidade com as 
especificações do projeto.

POR QUÊ
OPTAR POR

EMPRESA
CERTIFICADA



MATERIAIS
BIOCOMPATÍVEIS
E RESISTENTES

Com base nos requisitos médicos, os implantes sob medida de titânio podem ser fornecidos com 
acabamentos que podem variar a rugosidade da superfície, em toda a área do dispositivo ou em 
segmentos selecionados. Feito de liga de titânio biocompatível (Ti-4Al-6V), garantindo implantes 
leves e alta resistência. Implantes ideais para a anatomia única de cada paciente, fornecendo 
dimensões, curvaturas e espessuras precisas.

I M P L A N T E  E M  T I TÂ N I O

Polímero acrílico biocompatível produzido através de moldes feitos por impressão 3D. As próteses 
em PMMA da linha Pólux são entregues em 3 unidades pré moldadas estéreis, reduzindo o tempo 
cirúrgico e garantindo a qualidade do produto. Os implantes sob medida oferecem mais 
segurança, pois não há a necessidade de ser esterilizada no hospital reduzindo riscos de 
contaminação. A relação qualidade x preço é uma das melhores no mercado, pois o kit de 
implantes Pólux é fornecido em blister estéril pronto para uso.

I M P L A N T E  E M  P M M A

PEEK é um polímero (polyetheretherketone) com excelente biocompatibilidade, produzido de 
acordo com a norma ASTM F 2026. Seu caráter inerte reduz a liberação de substâncias citotóxicas 
e suas propriedades mecânicas permitem um implante resistente e leve. Material de alta 
performance, resistente a todos os métodos de esterilização, propriedades mecânicas próximas ao 
osso cortical.

I M P L A N T E  E M  P E E K

- Material radiotranslúcido, compatível para exames posteriores com ressonância magnética,
   tomografia computadorizada, e tratamentos com radioterapia;
- Resistência ao impacto semelhante ao osso humano;
- Possibilidade de modificações no implante durante o procedimento cirúrgico;
- 3 implantes disponíveis;
- Estéril;
- Reduz o tempo do procedimento cirúrgico.

- Material radiopaco;
- Alta resistência mecânica.

- Estéril;
- Anatômico.

- Reduz o tempo do 
procedimento cirúrgico.

- Baixa oscilação térmica;
- Material radiotransparente, compatível para exames posteriores com ressonância
   magnética, tomografia computadorizada, e tratamentos com radioterapia;
- Estéril;
- Reduz o tempo do procedimento cirúrgico.

Otimização do
tempo cirúrgico

Menor risco de
contaminação

Estéril e pronto 
para uso

Biocompatibilidade

CALOTAS
CRANIANAS

conheça nossas



01. Envio dos
dados e tomografias

02. Design inicial do
implante e imagem.

05. Modelo e implante
do paciente enviado
para o cirurgião para

avaliação.

06. Aprovação
do Design

08. Produção
do implante.

09. Envio

04. Aprovação da
proposta pelo

solicitante.

ENTENDA
O FLUXO DE
PRODUÇÃO

03. Envio da proposta
para o solicitante.

07. Solicitação
de Registro na

Anvisa.

10. Cirurgia

Etapa do Solicitante Etapa do Fabricante



ENTENDA O QUE
ESTÁ INCLUSO AO
SOLICITAR A PÓLUX

* São produzidos conforme necessidade ou solicitação do cirurgião responsável.

NOSSA
ENTREGA

ENTRE EM CONTATO
COM NOSSO TIME COMERCIAL

E SOLICITE UMA COTAÇÃO

Biomodelo 3D

Implantes ou Próteses Estéreis

Guias de Corte*

Instrumentais específicos*

Técnica Cirúrgica

Instrução de Uso

Acompanhamento Técnico

ou preencha nosso formulário no site:
www.biomecanica.com.br/polux

(14) 99603-1194    (14) 2104-7907

anaflavia.luppi@biomecanica.com.br



Somos uma Indústria de implantes e próteses ortopédicas com 33 anos de história, confiança e 
transparência. Foi um sonho que deu início à Biomecanica, um sonho de ajudar na recuperação do 
paciente. Com esse pensamento, o nosso presidente, José Roberto Pengo, transformou um papel em 
branco e um lápis em ferramentas para a criação de um fixador externo. O fixador foi o precursor da 
nossa empresa e até hoje nos serve de inspiração, pois através dele enxergamos sonhos e projetos, que 
como ele, podem virar realidade e histórias de superação. Mais do que metros quadrados em uma 
fábrica com máquinas e equipamentos, somos pessoas comprometidas com a saúde. Carregamos 
dentro de nós a essência da vida. Somos reconhecidos porque acreditamos na nossa missão: reabilitar 
o corpo e o espírito humano. Projetamos nossos produtos para melhor atender o mercado ortopédico 
e pensamos sempre na melhora da qualidade de vida do nosso usuário, o paciente!

Reabilitar o Corpo e o Espírito Humano

NOSSO PROPÓSITO
Fé, Credibilidade, Respeito, Iniciativa, Inovação e Excelência.

NOSSOS VALORES

QUEM
SOMOS?

200
Colaboradores

1 Milhão
Itens / ano

158
Máquinas

9.000 m 
construídos

2

BPF - ISO 13485
1750

Hospitais44 Países



O GRUPO
A Biomecanica Brasil faz parte do Bioscience Group, uma holding suíça que controla várias 
marcas. O Grupo possui forte presença no segmento médico, principalmente no mercado de 
implantes cirúrgicos e próteses para ortopedia. Além da Biomecanica, saiba quais empresas 
fazem parte do Grupo.

Iniciou sua operação a 7 anos no mercado de ortopedia de alta tecnologia. Devido à sua 
posição geográfica estratégica, possui logística perfeita para atender toda a Europa, além de 
estar em um importante parque industrial privilegiado por um sistema desburocratizado, 
baixas taxas e impostos. O principal objetivo da Bioscience Medical é estabelecer-se no 
mercado mundial de implantes e próteses premium projetando e fabricando produtos de 
altíssima qualidade, design, matérias-primas e tecnologia suíças.

Desde 2009, o laboratório de ensaios mecânicos metalográficos (mecânicos estáticos, 
ensaios de fadiga, determinação de dureza, rugosidade, entre outros) opera oferecendo 
precisão e qualidade na execução dos ensaios. O Laboratório de ensaios é certificado pelo 
CGCRE/INMETRO desde 2012 com selo de Acreditação Laboratorial válido em em 50 países.

Centro de treinamento localizado às margens do Rio Tietê, em Arealva, interior de São Paulo. 
Composto por uma infra estrutura projetada para o bem-estar e o conforto dos participantes, 
visando momentos de aprendizagem e troca de experiências.




