
PRÓTESE

Como realizar uma prótese múltipla
defi nitiva inLink®? 09

Digitalização do modelo

A conexão da prótese deve ser realizada 
após a impressão validada por uma chave de 
gesso. 

Escolha do scan adapter
O Scan Adapter é o mesmo para a plataforma 
N (4,0) e R (4,8). 
Selecionar a biblioteca de implante 
associada à plataforma N ou R. O Scan 
Adapter é utilizado da mesma forma que 
os outros Scan-Adapter Anthogyr*, com a 
especifi cidade de ser ajustável. 
Digitalizar as plataformas dos Scan-Adapters 
com um scanner de laboratório validado pela 
Anthogyr*. 
Para reduzir o volume da prótese em 
vestibulolingual, colocar as marcações a laser 
dos Scan-Adapters no acesso protético 1 .
Conceber a estrutura com o software CAD 
ou com um wax-up realizado nos pilares 
temporários inLink®. Enviar o fi cheiro ou 
o wax-up para fabrico da estrutura Simeda®. 

*consultar o Guia de conceção CAD Anthogyr 
Ref. C175 disponível na Biblioteca do site www.
anthogyr.fr

Preparação da estrutura

Os bloqueios defi nitivos fornecidos com a 
prótese não devem ser utilizados durante as 
etapas de laboratório, estes serão montados 
na prótese para entrega ao médico. 

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 .
Permanecerão colocados no modelo durante 
toda a realização da prótese. 
Basta prender a prótese nos bloqueios 
de laboratório.
Uma vez a prótese colocada, o 
aparafusamento moderado (<10 N.cm) 
dos bloqueios de laboratório com a chave 
esférica conduz ao afastamento do anel de 
plástico e, consequentemente, à retenção da 
prótese 3 .

Chave esférica 
Ref.  INBW100S

Mandril esférico
Ref.  INBM100S

Chave 
hexagonal
Ref.  INCHECV 

Bloqueio de 
laboratório 
inLink®

Ref.  ILL300

Bloqueio 
clínico 
standard
Ref.  ILL100

Bloqueio de teste 
standard inLink®

Ref.  ILL100T-4

Chave inLink® 2 em 1
Ref.  IL-TOOL2

Bloqueio clínico 
de orientação
Ref.  ILLG100

Tampa de proteção 
de encaixe 
Ref.  ILPCCR 
Ref.  ILPCCN 

Scan-Adapter de laboratório
Ref.  156-OX-SAO

Ferramenta de aparafusamento Scan-Adapter
Ref.  SATOOL-01

Bloqueio de teste 
de orientação 
inLink®

Ref.  ILLG100T-4  
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• O Scan Adapter é o mesmo para a plataforma N (4,0) e R (4,8), com bibliotecas 
de implante distintas.

• 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 

• Os bloqueios de laboratório, os bloqueios de teste e os bloqueios clínicos 
não devem ir ao forno.

• Colocar as tampas de proteção de encaixe nas conexões inLink® da estrutura 
fresada antes de qualquer retoque ou jateamento da estrutura. 

• Os bloqueios clínicos de orientação devem ser colocados nos implantes 
com divergência relativa reduzida.

• A prótese defi nitiva fresada Simeda® é fornecida com bloqueios defi nitivos.

b. Aplicação da resina ou revestimento
Colocar as tampas de proteção de encaixe nas conexões 
inLink® da estrutura fresada antes de qualquer retoque 
ou jateamento da estrutura. 
Para prender as tampas, segurá-las com uma chave 
hexagonal e aparafusar a prótese.
Realizar a prótese de resina ou cerâmica segundo 
o protocolo. Os bloqueios de laboratório não devem ir 
ao forno.
Em caso de prótese cerâmica, proceder a um leve 
jateamento do interior das conexões para retirar 
a camada de oxidação (jateamento com óxido de 
alumínio 50 μm, 2 bares máximo) 

c. Polimento - tampas de proteção 
Antes do polimento da prótese, proteger as conexões 
com tampas de proteção de encaixe. 

d. Acabamento
Limpar as conexões e as cavidades de aparafusamento 
da prótese com uma escova e, depois, com vapor de 
água.

Prova da prótese (opcional)

Para a prova da prótese na boca, inserir bloqueios 
de teste standards ou de orientação**.

Montagem dos bloqueios clínicos defi nitivos

Quando a prótese estiver concluída, montar os 
bloqueios clínicos novos na prótese com a chave inLink®

2 em 1 para a entrega fi nal ao médico**. 
Para facilitar a colocação da prótese na boca, 
recomenda-se a colocação de 2 bloqueios clínicos 
de orientação no caso de uma estrutura em mais 
de 2 implantes 4 , e apenas 1 bloqueio clínico de 
orientação no caso de uma estrutura em 2 implantes. 
Estes devem ser colocados nos implantes que 
apresentem uma divergência relativa reduzida.
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A CONSIDERAR

* 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


