
PRÓTESE

Como realizar uma prótese 
provisória inLink®?
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Escolha dos análogos
Os análogos são identificáveis com um código 
de cores 1 :
Azul = plataforma R = 4,8 
Rosa = plataforma N = 4,0

Montagem da prótese
a. Bloqueios de laboratório
Os bloqueios de laboratório destinam-se  
à manutenção da prótese no modelo. Serão 
colocados 2 a 4 bloqueios de laboratório nos 
análogos com menor divergência relativa 2 . 
O bloqueio de laboratório é compatível com os 
dois diâmetros de plataforma de análogos (4,0 
ou 4,8).
Permanecerão colocados no modelo durante 
toda a realização da prótese. Basta prender a 
prótese nos bloqueios de laboratório.

b. Pilares provisórios
Escolher os pilares provisórios 
correspondentes ao diâmetro da plataforma 
de implante (identificáveis através da letra  
R = 4,8 ou N = 4,0) Aparafusar os bloqueios de  
laboratório com a ajuda de uma chave 

esférica (aperto manual moderado)  
(<10 N.cm). 3  
O anel de plástico preto dos bloqueios  
de laboratório vai então desviar-se para 
permitir a retenção dos pilares provisórios. 
Preparar os pilares temporários e retocá-los, se 
necessário. Realizar a prótese de acordo com 
o seu protocolo habitual, verificando se as 
plataformas estão  
em contacto.

c. Utilização de pilares provisórios  
com bloqueios de teste (opcional)
É possível utilizar pilares provisórios  
pré-montados com bloqueios de teste, 
se a preparação da prótese provisória 
necessitar de uma colocação prévia dos pilares 
provisórios em boca.

Chave esférica 
Ref.  INBW100L
Ref.  INBW100S

Mandril esférico
Ref.  INBM100L
Ref.  INBM100S

Chave  
hexagonal
Ref.  INCHECV 
Ref.  INCHELV
Ref.  INCHEXLV

Bloqueio de 
laboratório 
inLink® 
Ref.  ILL300

Tampa  
de proteção 
aparafusada 
Ref.  ILPCSN
Ref.  ILPCSR

Tampa  
de proteção 
de encaixe 
Ref.  ILPCCR 
Ref.  ILPCCN 

Pilar provisório reto ou angulado fornecido 
com bloqueio standard definitivo
Ref.  ILC100-N  Ref.  ILC125-N
Ref.  ILC100-R   Ref.  ILC125-R

Pilar provisório reto ou angulado fornecido 
com bloqueio de orientação definitivo
Ref.  ILGC100-N Ref.  ILGC125-N
Ref.  ILGC100-R   Ref.  ILGC125-R

Bloqueio  
de teste standard 
inLink® 
Ref.  ILL100T

Bloqueio de teste  
de orientação inLink® 
Ref.  ILLG100T  

Chave inLink® 2 em 1
 Ref.  IL-TOOL2

Pilar provisório fornecido com bloqueio standard 
definitivo e bloqueio de teste montado

Ref.  ILC100T – N ou R
Ref.  ILC125T – N ou R

PEÇAS DE LABORATÓRIO PILARES PROVISÓRIOS

PILARES PROVISÓRIOSOPCIONAL

Análogo 
Ref.  TA100-N
Ref.  TA100-R 

N R
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MATERIAL NECESSÁRIO 

1.

2.



www.anthogyr.pt

• Identifi cação das peças
- Bloqueios azuis: para manuseamentos no laboratório
- Bloqueios verdes: para a prova da prótese
- Bloqueios de titânio: para a colocação defi nitiva da prótese 

• Antes do polimento, colocar as tampas de proteção inLink® nas conexões.

• Os bloqueios clínicos serão colocados quando a prótese estiver fi nalizada. 
Destinam-se a permanecer na boca.

• Serão colocados 2 bloqueios clínicos no caso de uma estrutura com mais de 2 
implantes 1 único bloqueio de orientação no caso de uma estrutura com 2 

   implantes.
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*Encontre o método de 
montagem e desmontagem 
dos bloqueios inLink® na ficha 
prática n.º7 e nos tutoriais de 
vídeo ao utilizar estes códigos 
(ou diretamente no nosso canal 
de Youtube): Montagem Desmontagem

Polimento - Tampas de proteção
Colocar as tampas de proteção nas plataformas dos pilares provisórios antes do 
polimento para garantir a integridade das conexões 4 . 

Estas tampas serão:
• Presas se a prótese foi realizada no modelo com bloqueios de laboratório.

• Aparafusados se os pilares provisórios foram montados com bloqueios de teste.

Para fi xar as tampas, segurá-las com uma chave hexagonal e aparafusar a prótese.

Montagem dos bloqueios clínicos defi nitivos

Uma vez a prótese provisória concluída, desmontar os bloqueios de teste, 
se necessário*.
Montar os bloqueios clínicos novos (cor Titânio) na prótese com a chave inLink®

2 em 1*. 
Recomenda-se colocar bloqueios clínicos de orientação na estrutura para facilitar 
a colocação da mesma em boca. Estes devem ser colocados nos implantes 
que apresentem uma divergência relativa reduzida. 
É recomendado colocar: 
• 2 bloqueios clínicos de orientação no caso de uma estrutura com mais de 
   2 implantes 5

• 1 único bloqueio clínico de orientação no caso de uma estrutura com 2 implantes.
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4.
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Créditos fotos: Jean-Michel Moal - Todos os direitos reservados - Fotos não contratuais.

A CONSIDERAR


