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A Bioceramed é uma empresa especializada no design, produção e comercialização de dispositivos médicos à

base de fosfatos de cálcio, para aplicações em ortopedia, coluna e dentária.

▪ Cumprimos com a norma ISO 13485:2016
▪ Dispositivos médicos de classe III, todos com Marcação CE (93/43/EEC)

Inovação faz parte da estratégia de crescimento da Bioceramed. A nossa equipa de I&D, em colaboração

com parceiros acadêmicos e institutos de investigação, desenvolve soluções para melhorar o desempenho

dos dispositivos médicos.

Sobre nós

Clientes mundiais :  55
Unidades vendidas 2019: 23.500 

Europa: Portugal, Espanha, França, Italia, Alemanha, …

Outros países: Brasil, Turquia, Africa do Sul, Peru, Chile,...



A Bioceramed oferece diferentes soluções para a regeneração do osso. Produzimos também a 
matéria-prima utilizada nos nossos produtos, os fosfatos de cálcio.

Produtos: Estruturas 3D, injetáveis e cimentos ósseos sintéticos.

As nossas soluções

3D Pasta & Putty Cimento
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Evolução das soluções na regeneração do osso 

Materiais Bioinertes

Não interagem com os sistemas biológicos. Menos 
suscetíveis de causar reação inflamatória.

Materiais Bioativos –> Produtos da Bioceramed

Capacidade de interagir quimicamente com os tecidos, 
de forma a participarem em reações biológicas 
específicas.

Materiais Biodegradáveis –> Produtos da Bioceramed

Degradam após um certo período de tempo, que 
idealmente ocorre à medida que o tecido se vai 
regenerando.

Futuro: Materiais Biomiméticos
Biomateriais que participam de forma ativa 
na recuperação funcional, estimulando o 
tecido ou órgão afetado a nível celular.

Desenvolvimento 
do dispositivo 
médico

Investigação 
Fundamental

Investigação 
clínica e pré-
clínica

Aprovação 
regulatória –
Marcação CE
(ou FDA)

Comercialização 
e vigilância do 
mercado
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O que vai mudar

Regulamento dos Dispositivos Médicos, MDR 2017/745/EU * 

Principais impactos 

Fonte: Workshop do Infarmed sobre os Novos Regulamentos dos Dispositivos Médicos e dos Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro, 13 
de novembro de 2018

* Novo regulamento entra em vigor a 26 maio de 2021 
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