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PRÓTESE

Como realizar uma impressão com técnica
«POP-IN» em implantes Axiom®   BL?03

A impressão no implante permite registar a situação específica do implante nos três planos do espaço. Uma 
transferência de impressão específica ajudará o médico nesta técnica a obter um modelo de trabalho preciso para 
o laboratório de prótese. É neste “modelo” que a prótese utilizada será concebida.
A técnica Pop-in também é denominada “Técnica indireta” ou “Técnica fechada”, com uma moldeira fechada.

MATERIAL NECESSÁRIO 

Transferências pop-in
Ref.  OPPI100

Ref.  OPPI100S

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

- Desaparafusar o parafuso de cicatrização 
ou a prótese provisória com a ajuda  
da chave hexagonal. 1 2

A coifa de impressão  será escolhida em 
função da altura dos dentes adjacentes  
e do espaço disponível relativamente ao 
dente oposto. 

- Indexar e, depois, aparafusar a coifa  
de impressão no implante. Esta etapa deve 
ser realizada imediatamente para limitar  
a contração da gengiva.

E Obturar o orificio de acesso da coifa 
de implessão cera antes de realizar a 
impressão.

- Realizar uma impressão convencional com 
uma moldeira comercializada.

- Retirar delicadamente a moldeira* quando o 
material de impressão estiver seco.
A  coifa de impressão pop-in permanece  
na boca. 43

Manuseamentos em boca1.

*Consultar as recomendações do fabricante de material de impressão.

Chaves hexagonais
Ref.  IN CHECV
Ref.  IN CHELV 

Ref.  IN CHEXLV

Análogo
de implante
Ref.  OPIA100
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•  A impressão Pop-in é simples e aproxima-
se das técnicas de impressão convencionais 
para dentes naturais.

•  Técnica adequada para restaurações 
unitárias, múltiplas cimentadas, 
ou em caso de poucos implantes 
e paralelos entre eles.

•  Útil em situações de acesso reduzido, com 
espaço interno na arcada limitado 
e/ou com zona de acesso posterior difícil.

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

• Aperto manual recomendado.

•  Encher o orifi cio de acesso ao parafuso 
para facilitar o reposicionamento da coifa 
de impressão, na impressão.

Desaparafusar a coifa de impressão 
do implante e, depois, aparafusá-la 
no análogo do implante, respeitando 
a indexação. 5

Reposicionar a coifa de impressão 
conectada ao análogo na impressão 
com as hastes e espaços planos 
que a caracterizam, tendo o cuidado 
de não danifi car o material. 6 7

2. Manuseamentos na moldeira
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A CONSIDERAR


