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PRÓTESE

Como realizar uma impressão com a técnica
“PICK-UP” em implantes Axiom®   BL?02

A impressão no implante permite registar a situação específica do implante nos três planos do espaço. 
Uma coifa de impressão específica ajudará o médico nesta técnica, no sentido de obter um modelo de trabalho 
preciso para o laboratório de prótese. É neste “modelo” que a prótese utilizada será concebida.
A sua particularidade: durante a realização da impressão, a coifa de impressão previamente desaparafusada irá 
sair com o material de impressão. 
A técnica Pick-up também é denominada “Técnica direta” ou “Técnica aberta”, com uma moldeira individual 
com janelas ou uma moldeira comercializada perfurada.

MATERIAL NECESSÁRIO 

Conexão única:
É utilizada apenas 
uma referência de coifa 
de imprssão e de análogo, 
independentemente 
do diâmetro do implante.Chaves hexagonais

Ref.  IN CHECV
Ref.  IN CHELV 

Ref.  IN CHEXLV

Coifa de Impressão 
pick-up

Ref.  OPPU100

Coifa de Impressão 
pick-up longo
Ref.  OPPU100L

Análogo 
de implante
Ref.  OPIA100

Desaparafusar o pilar de cicatrização  
com a ajuda da chave hexagonal. 1

Escolher o tamanho do parafuso da coifa 
de impressão mais adequado à moldeira.  
Este parafuso deve ultrapassar a parte externa da 
moldeira. Indexar e, depois, aparafusar 
imediatamente a coifa de impressão pick-up  
no implante para limitar a contração  
da gengiva.  32

Utilizar uma moldeira perfurada comercializada e 
criar uma janela. Verificar a sua inserção  
na boca e se o parafuso da coifa de impressão 
ultrapassa a parte externa da moldeira. Garantir 
que as extremidades não ferem o paciente  
e que a janela criada é suficientemente larga para 
que não exista qualquer contacto entre  
a moldeira e a coifa de impressão, de forma  
a permitir facilmente a passagem do parafuso.

Proceder à impressão.
Antes da polimerização do material, verificar  
se o parafuso está devidamente acessível.

Manuseamentos em boca1.
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•  Técnica a privilegiar em caso de 
restaurações múltiplas (obrigatório para 
restaurações múltiplas aparafusadas) 
ou quando existem vários implantes 
não paralelos.

•  Precisão do posicionamento 
tridimensional do implante.

•  Recomenda-se a utilização de materiais 
de impressão com grande fi rmeza 
(polivinilsiloxanos 
e poliéteres).

• Aperto manual recomendado.

•  Desaparafusamento possível com 
a ajuda da chave hexagonal manual.

•  Utilizar o Torq Control® em caso 
de abertura bocal reduzida.

A CONSIDERAR

Desaparafusar o parafuso da coifa de impressão 
após a polimerização do material de impressão. 
Controlar o desaparafusamento do parafuso da 
coifa de impressão através da remoção parcial do 
parafuso.  4 5

Voltar a colocar no implante o parafuso 
de cicatrização ou a prótese provisória 
imediatamente.

De seguida, os análogos de implantes são 
aparafusados nas coifas de impressão, quer 
seja pelo médico ou pelo técnico de prótese. 
Durante esta etapa, é importante realizar um 
aparafusamento manual sem rodar o análogo, 
segurando o mesmo na parte plana. 6

2. Manuseamentos na moldeira

*Consultar as recomendações do fabricante de material de impressão.


