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1. Straumann® BLX Implantační systém

BLX Implantační systém Straumann® nabízí implantáty zavedené na úroveň kosti (BLX), které jsou navrženy tak, aby
zajišťovaly vysokou primární stabilitu a umožnily okamžité léčebné postupy.

BLX Implantáty Straumann® jsou vyrobeny z materiálu Roxolid® s povrchem SLActive® a jsou dostupné v endosteálních
průměrech od ∅ 3.5 mm do ∅ 6.5 mm, s možností délky od 6 mm do 18 mm pro průměr do ∅ 5.0 mm, a 6 mm až 12 mm pro
průměry ∅ 5.5 mm a ∅ 6.5 mm. Sjednocené barevné kódování zjednodušuje identifikaci nástrojů a implantátů v dostupných
endosteálních průměrech.

BLX Protetické komponenty Straumann® jsou označeny RB (Regular Base) a WB (Wide Base), což odpovídá průměru krčku
implantátu v hodnotách ∅ 3.5 mm a ∅ 4.5 mm.

Pro více informací o indikacích a kontraindikacích konkrétního implantátu si prostudujte příslušnou část návodu k použití.
Návody k použití naleznete na adrese www.ifu.straumann.com.

Note:
Straumann® BLX implantáty o velikosti ∅ 3.5 nedoporučujeme používat v postraním úseku.

Straumann® BLX Implantáty

∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm

Barevné kódování
(bílá) (červená) (šedá) (zelená) (fialová) (hnědá) (černá)

Protetická základna RB (Regular Base) WB (Wide Base)

Spojení TorcFit™

Obrázek

SLActive®

Dostupné
délky

6 mm – 061.4306 061.5306 061.6306 061.7306 061.8306 061.9306

8 mm 061.3308 061.4308 061.5308 061.6308 061.7308 061.8308 061.9308

10 mm 061.3310 061.4310 061.5310 061.6310 061.7310 061.8310 061.9310

12 mm 061.3312 061.4312 061.5312 061.6312 061.7312 061.8312 061.9312

14 mm 061.3314 061.4314 061.5314 061.6314 061.7314

–16 mm 061.3316 061.4316 061.5316 061.6316 061.7316

18 mm 061.3318 061.4318 061.5318 061.6318 061.7318

SLA®

Dostupné
délky

6 mm – 061.4506 061.5506 061.6506 061.7506 061.8506 061.9506

8 mm 061.3508 061.4508 061.5508 061.6508 061.7508 061.8508 061.9508

10 mm 061.3510 061.4510 061.5510 061.6510 061.7510 061.8510 061.9510

12 mm 061.3512 061.4512 061.5512 061.6512 061.7512 061.8512 061.9512

14 mm 061.3514 061.4514 061.5514 061.6514 061.7514

–16 mm 061.3516 061.4516 061.5516 061.6516 061.7516

18 mm 061.3518 061.4518 061.5518 061.6518 061.7518
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2. Implantát

2.1 Návrh a specifikace

Straumann® BLX Implantát

∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm

[A] Maximální vnější průměr ∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm

[B] Průměr krčku ∅ 3.4 mm ∅ 3.5 mm ∅ 4.5 mm

[C] Průměr platformy ∅ 2.9 mm

[D] Průměr spojení ∅ 2.7 mm

[E] Výška zkosení  22.5° 0.1 mm 0.12 mm 0.33 mm

[F] Apikální průměr, tělo ∅ 1.9 mm ∅ 2.6 mm ∅ 3.0 mm

[G] Apikální průměr, závity ∅ 2.75 mm ∅ 2.9 mm ∅ 3.6 mm ∅ 3.5 mm ∅ 4.0 mm ∅ 5.2 mm

Počet apikálních řezných hran 2 4

[L] Délky implantátu: 6 mm, 8 mm

[H] Výška krčku 1.0 mm

[M] Výška mikro závitů 0.5 mm

[P] Stoupání závitu* 1.7 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.1 mm 2.5 mm

[T] Rozteč závitu 0.85 mm 0.9 mm 1.0 mm 1.05 mm 1.25 mm

[L] Délky implantátu: 10 mm, 12 mm, 14 mm

[H] Výška krčku 1.7 mm

[M] Výška mikro závitů 0.85 mm

[P] Stoupání závitu* 2.1 mm 2.2 mm 2.25 mm 2.5 mm 2.4 mm 2.5 mm 2.8 mm

[T] Rozteč závitu 1.05 mm 1.1 mm 1.125 mm 1.25 mm 1.2 mm 1.25 mm 1.4 mm

[L] Délky implantátu: 16 mm, 18 mm

[H] Výška krčku 2.0 mm

NA
[M] Výška mikro závitů 1.0 mm

[P] Stoupání závitu* 2.5 mm 2.6 mm 2.7 mm 2.8 mm

[T] Rozteč závitu 1.25 mm 1.3 mm 1.35 mm 1.4 mm

M

T

E

L

H

P

D

F

G

C

B

A

Straumann® 
BLX Implantát

∅ 4.5 mm

* O tuto hodnotu se implantát pohne při každé rotaci.
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3. Spojení

3.1 TorcFit™ spojení

BLX Implantáty Straumann® se vyznačují intuitivním spojením TorcFit™. Toto spojení umožňuje
samonaváděcí zavádění, díky čemuž je dosaženo přehledné taktilní zpětné vazby. Šest pozic umožňuje
jednoduché, avšak flexibilní přizpůsobení a poskytuje vynikající ochranu proti rotaci.

Všechny implantáty BLX mají stejnou vnitřní geometrii bez ohledu na průměr implantátu. To umožňuje 
použití jedné sady protetických komponent („RB/WB abutmentů“) a zjednodušuje protetický postup. Na 
implantáty WB (WB abutmenty) lze navíc také utvořit široké emergence profily.

Vylepšený Torx se šesti pozicemi:
 ѹ Umožňuje přenos vysokých točivých momentů
 ѹ Jednoduché, ale flexibilní spojení implantátu a 

abutmentu
 ѹ Přesné a navigované zavádění komponentů pomocí 

cylindrické navigace

Kónické protetické vnitřní spojení 7°:
 ѹ Vysoká mechanická stabilita a rozložení napětí
 ѹ Přesné zavedení implantátu
 ѹ Úzký emergence profil vytváří prostor pro měkké tkáně
 ѹ Přesná zpětná vazba finálního umístění pomocí 

interferenčního usazení

22.5° schůdek protetické spojení:
 ѹ Vysoká mechanická stabilita
 ѹ Přesné usazení abutmentu
 ѹ Extra široké emergence profily    

(implantáty s průměrem > 5.0 mm)
 ѹ Kompenzace odchylky u můstků

Plochá horní část:
 ѹ Vysoká přesnost otiskovacích komponentů
 ѹ Ploché těsnění pro hojení a provizorní komponenty pro 

ochranu vnitřního kónusu
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Stejná vnitřní geometrie bez ohledu na průměr implantátu
 ѹ Jeden protetický rozsah pro všechny průměry implantátu („RB/WB“)
 ѹ Zjednodušený protetický postup
 ѹ Stejný implantátor pro všechny implantáty

Precizně opracované rameno pro volitelný široký profil (průměr > 5.0)
 ѹ Volný výběr implantátu bez ohledu na protetický objem, který má být nahrazen

∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm
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Straumann® BLX Implantační systém 
je dodáván se specifickou sadou
nástrojů.

Nástroje mají v intervalech 2mm 
vyrytyznačky, které odpovídají 
dostupným délkám implantátů. 
První silně vyrytá značka na vrtácích 
označuje hodnotu 10 mm a 12 mm, 
přičemž spodní okraj značky odpovídá 
hodnotě 10 mm a horní okraj hodnotě 
12 m. Druhá silně vyrytá značka na 
dlouhých vrtácích označuje hodnotu 
16 mm a 18 mm, přičemž spodní okraj 
značky odpovídá hodnotě 16 mm a 
horní okraj hodnotě
18 mm.

4. Nástroje

12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

 1 2 3 4 5 6 7

1. Jehlový vrták: 026.0056
2. Pilotní vrták, dlouhý: 066.1701
3. Zarovnávací čep: 046.799
4. Vrták 6, dlouhý: 066.1706
5. Hloubkoměr: 046.804
6. BLX Implantát ∅ 4.5 / 12 mm: 061.6312
7. Hloubkoměr implantátu: 066.2000

Varování: Kvůli funkci a konstrukci
vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm
delší než hloubka zavedení 
implantátu. Pokud například vrtáte 
až do označení 10 mm, skutečná 
preparace má hloubku 10.5 mm.

 

0.
5m

m
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4.1 VeloDrill™ vrtáky

Všechny vrtáky BLX VeloDrill™ Straumann® implantačního systému jsou dodávány s barevným kódováním, přičemž barva
odpovídá specifickému průměru implantátu. Z důvodu zajištění přesné kontroly hloubky jsou VeloDrill™ kompatibilní
s jednorázovými zarážkami vrtáků (viz Straumann Drill Stop (Zarážky vrtáků Straumann), 152.053/en).

4.2 Prodlužovací nástavec vrtáku

Jehlový 
Vrták

Pilotní 
Vrták č. 1

Vrták 
Č. 2

Vrták 
Č. 3

Vrták 
Č. 4

Vrták 
Č. 5

Vrták 
Č. 6

Vrták 
Č. 7

Vrták 
Č. 8

Vrták 
Č. 9

Barva –

Obrázek
(krátký)

Průměr ∅ 1.6 mm ∅ 2.2 mm ∅ 2.8 mm ∅ 3.2 mm ∅ 3.5 mm ∅ 3.7 mm ∅ 4.2 mm ∅ 4.7 mm ∅ 5.2 mm ∅ 6.2 mm

Navrtávací 
průměr

NA NA ∅ 2.5 mm ∅ 3.0 mm ∅ 3.3 mm ∅ 3.6 mm ∅ 3.9 mm ∅ 4.4 mm ∅ 4.9 mm ∅ 5.7 mm

Krátký 026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305 066.1306 066.1307 066.1308 066.1309

Dlouhý 026.0056 066.1701 066.1702 066.1703 066.1704 066.1705 066.1706 066.1707 –

Materiál
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel
Nerezová 

ocel

V případě použití prodlužovacího nástavce vrtáku dochází k tomu, že dorazový kroužek snižuje 
účinnost chlazení. V takovém případě použijte k zajištění správného chlazení osteotomie během 
vrtání externí chlazení (např. injekční stříkačkou).
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4.3 Paralelizační piny a hloubkoměry

Pro přesné měření hloubky a seřízení orientace a polohy osteotomie jsou k dispozici 
paralelizační piny a hloubkoměry. Jejich průměry a barva odpovídají průměrům vrtáků a jsou 
kompatibilní se všemi implantačními systémy Straumann.

Špička i drážka jsou dlouhé 1.00 mm. To umožňuje měření zkreslení na interoperabilním
rentgenovém snímku.

4.4 Hloubkoměr implantátu

Hloubkoměr implantátu pro přesné měření hloubky a taktilní vyšetření osteotomie.
Modrý konec: použití k vyšetření osteotomie provedené vrtákem č. 1 (∅ 2.2 mm)
Žlutý konec: použití k vyšetření osteotomie provedené vrtákem č. 2 (∅ 2.8 mm) a širším.
Vyrobeno ze slitiny titanu (TAN). Kompatibilní se všemi implantačními systémy Straumann.

1 mm
1 mm

Hloubkoměr implantátu, 066.2000

1.5 mm

2.0 mm10 mm
12 mm

6 mm
4 mm

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
pin ∅ 2.2 mm 

Vrták 2
∅ 2.8 mm

Hloubkoměr
∅ 2.8 mm

066.1701
(dlouhý) 046.799 066.1702

(dlouhý) 046.800
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4.5 Zavaděče implantátů

Zavaděče jsou určený pro vyjmutí implantátu z ampule a zavedení Straumann® BLX implantátů.

Typ zavaděče

Zavaděče do kolénka Zavaděče do ráčny
Zavaděče pro ráčnu s fixačním 

šroubem

krátký střední dlouhý extra dlouhý krátký střední dlouhý krátký dlouhý

Délka21 mm Délka26 mm Délka31 mm Délka36 mm Délka21 mm Délka26 mm Délka31 mm Délka21 mm Délka31 mm

Nerezová ocel

066.4101 066.4107* 066.4102 066.4108* 066.4201 066.4207* 066.4202 066.4205 066.4206

Chirurgická rukojeť pro zavaděče TorcFit™

Nerezová ocel

066.4000

Zavaděč, dlouhý (066.4102) je kompatibilní s chirurgickou rukojetí pro zavaděče TorcFit™. Pokud se k zavedení implantátu 
používají ruční chirurgické zavaděče, je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby nedošlo k nadměrnému utažení.

Poznámka: Při výběru zavaděče implantátu vezměte v úvahu dostupný intraorální prostor. Dlouhé a extra dlouhé verze 
se doporučují pouze pro použití ve frontě.

Kulové značky na zavaděčích označují vzdálenost k schůdku implantátu po 1 mm.

0 mm (Bone Level)

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

* available from April 2020
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4.6 Ráčna a momentové násadce

Ráčna je dvoudílný pákový nástroj s otočným čepem pro změnu směru síly. Je dodáván se servisním nástrojem, který 
slouží k utažení a uvolnění hlavového šroubu. Přidržovací klíč (046.064) lze použít ke stabilizaci ráčny.

K dispozici jsou dvě různá zařízení pro řízení točivého momentu, určená pro definovaný přenos točivého momentu 
nebo pro měření točivého momentu, se značkami 15Ncm / 35Ncm a 35- 50Ncm / 80Ncm. Vyberte vhodné zařízení podle 
předpokládaného použití.

Poznámka: Pro zajištění dlouhodobě dokonalé funkce a čistitelnosti musí být ráčna vždy rozebrána a jednotlivé díly po 
použití vydezinfikovány, vyčištěny a sterilizovány. Její funkce musí být zkontrolována včas před každým použitím.

Ráčna a momentové násadce

Přidržovací klíč Ráčna
Momentový násadec

k ráčně
BLX Momentový násadec k 

ráčně, chirurgický 

Předpokládané 
použití

Pomocný nástroj Přenos točivého momentu Protetický násadec Chirurgický násadec

Značení točivého 
momentu

NA NA 0 / 15 / 35Ncm 0 / 35 / 50 / 80Ncm

Objednací číslo 046.064 046.119 046.049 066.1100

Materiál Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel DLC povrch

Hodnoty točivého momentu na násadci pro ráčnu:

50Ncm35Ncm

Vždy ráčnu dotáhněte servisním klíčem před použitím.
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4.7 Straumann Modulární kazeta

Straumann® Modulární kazeta se používá
pro sterilizaci a bezpečné skladování
chirurgických a pomocných nástrojů.
Pokyny k čištění a sterilizaci kazety najdete
v brožuře „Straumann Modular Cassette, Basic 
Information“ (Straumann Modulární kazet,
Základní informace - 702527/cz).

4.8 Sestavení kazety pro chirurgii BLX - standardní

Více informací viz „Straumann Modular Cassette Selection Guide“ (Příručka k Straumann  Modulární kazetě) (702824/en).

A Modul
041.761

Vnitřní díl pro ráčnu
041.766

Ráčna
046.119

BLX 
Momentový 
násadec 
066.1100

Vnitřní díl pro hloubkoměr
041.771

Hloubkoměr 
oboustranný 066.2000

Přidržovací 
klíč 046.064

Vnitřní díl pro SCS šroubováky
Vložky 3 malé + 3 velké
041.764

SCS šroubovák
do kolénka
046.410
046.411
046.412

SCS šroubovák do ráčny
046.400
046.401
046.402

Vnitřní díl pro plně 
kónické implantáty
041.777

Zavaděč do ráčny
066.4201
066.4202

Zavaděč do 
kolénka
066.4101
066.4102

Hloubkoměr
046.805

Hloubkoměr
046.807

dlouhý

krátký

X VeloDrillTM

066.1308
X VeloDrillTM

066.1706
066.1306

X VeloDrillTM

066.1704
066.1304

X VeloDrillTM

066.1702
066.1302

X VeloDrillTM

066.1701
066.1301

Jehlový 
vrták
026.0056

X VeloDrillTM

066.1703
066.1303

X VeloDrillTM

066.1705
066.1305

X VeloDrillTM

066.1707
066.1307

X VeloDrillTM

066.1309

Kulový 
vrták
044.004
044.003

Hloubkoměr
046.802

Hloubkoměr
046.804

Hloubkoměr
046.806

Nástavec 
na vrtáky
040.563

Paralelizační 
pin
046.799

Hloubkoměr
046.801

Hloubkoměr
046.803

Hloubkoměr
046.800
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5. Chirurgické výkony

Pracovní postup chirurgického výkonu pro Straumann® BLX implantační systém zahrnuje 3 kroky:
 ѹ Předoperační plánování
 ѹ Příprava lůžka implantátu
 ѹ Zavedení implantátu

5.1 Předoperační plánování

Doporučuje se plánování založené na protetice. Pro dosažení požadovaného estetického výsledku
je nezbytná úzká komunikace mezi pacientem, zubařem, chirurgem a zubním technikem.

Pro stanovení topografické situace, axiální orientace a vhodných implantátů se doporučuje provést 
vytvoření diagnostického voskového odlitku / nastavení za použití již připraveného odlitku.
Následně lze zvolit typ nástavby. Vytvoření diagnostického voskového odlitku /nastavení může
být později použito jako základ pro rentgenové nebo vrtací šablony pacienta a pro provizorní
náhrady.

Poznámka: Abutmenty by vždy měly být zaváděny axiálně. V ideálním případě je dlouhá osa
implantátu zarovnána s hroty protilehlého zubu. Je třeba vyhnout se tvorbě extrémních
hrbolků, protože to může vést k nefyziologickému zatížení.

Dostupnost meziodistální kosti je důležitým faktorem při výběru typu a průměru implantátu, 
stejně jako vzdálenosti mezi implantáty, pokud je zavedeno více implantátů. Referenčním bodem 
na implantátu je pro měření meziodistálních vzdáleností vždy největší průměr implantátu.
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Pravidlo 1: Vzdálenost k sousednímu 
zubu na úrovni kosti.
Doporučuje se minimální vzdálenost 
1.5 mm od zubu sousedícího s 
implantátem (meziálně a distálně).

Pravidlo 2: Vzdálenost k sousedním
implantátům na úrovni kosti.
Doporučuje se minimální vzdálenost
3 mm mezi dvěma schůdky 
sousedících implantátů
(meziodistálně)

Pravidlo 3: Šířka kostní lamely 
bukálně a palatálně musí mít tloušťku 
nejméně 1.5 mm, aby byly zajištěny 
stabilní podmínky tvrdých a měkkých 
tkání. S touto limitací by orofaciální 
implantační poloha a osa implantátu 
měla být vybrána tak, aby bylo možné 
provádět šroubové náhrady.

Varování: Postup augmentace je indikován, pokud má orofaciální kostní stěna méně než 1.5 mm nebo pokud na jedné nebo
více stranách chybí kostní lamela. Tuto techniku mohou používat pouze dentisté s odpovídajícími zkušenostmi s používáním
augmentačních postupů.

Pravidlo 3

≥ 1.5 mm

Pravidlo 2

≥ 3 mm

Pravidlo 1

≥ 1.5 mm

Následující tři pravidla by měla být považována za základní pokyny:



15

5.1.1 Rentgenová referenční fólie

Vertikální dostupnost kosti určuje maximální přípustnou délku implantátu, který lze zavést.
Pro snazší stanovení dostupnosti vertikální kosti doporučujeme použít rentgenovou ref-
erenční fólii s rentgenovou referenční kuličkou (049.076V4).

Rentgenová referenční fólie BLX (065.0000) se používá pro měření a porovnání. Pomáhá
uživateli při výběru vhodného typu, průměru a délky implantátu. Rozměry implantátů jsou
uvedeny na jednotlivých referenčních fóliích s příslušnými distorzními faktory, podobnými
jako distorze, ke kterým dochází v rentgenovém paprsku (1:1 až 1.7:1). Určení faktoru zvětšení
nebo měřítka je usnadněno zobrazením rentgenové referenční kuličky na referenční fólii.
Nejprve porovnejte velikost rentgenové referenční kuličky na rentgenovém snímku pacienta
s velikostí referenční kuličky na referenční fólii. Překryjte dva obrázky a vyhledejte správnou
stupnici. Poté určete prostorové vztahy kolem polohy implantátu a určete délku implantátu
a hloubku zavedení.

Další informace týkající se přípravy rentgenu s referenčními kuličkami viz „Straumann® Dental
Implant System, Basic Information“ (Straumann® Dentální implantační systém, Základní
informace) (152.754/cz).

*  Berte v potaz všechny anatomické struktury související s implantátem
(napr. mandibulární kanál, sinus maxillaris atd.)

efektivní dostupnost
kostiPrumer referencní kulicky

na rentgenu

Poznámka: Pro BLX implantáty Straumann® používejte pouze rentgenovou referenční fólii 
určenou pro BLX implantáty (065.0000).

Pro výpočet efektivní dostupnosti kosti použijte následující vzorec:

Rentgenová referencní kulicka
5 mm × dostupnost
kosti (rentgenová*)
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5.1.2 Plánovací software

Další možností je digitální plánování např. coDiagnostiX®. Tento 3D diagnostický software pro
plánování implantátů je určen pro chirurgické plánování dentálních implantátů navigovaných
obrazem, a to včetně BLX implantátů, které jsou součástí digitální knihovny systému. Práce se
softwarem je založena na skenech lékařských obrazových dat pacienta, jako je CT (počítačová
tomografie) nebo DVT (digitální objemová tomografie), zpracovaných pomocí coDiagnostiX®.

Plánování zahrnuje kalkulaci několika pohledů (jako je virtuální OPG nebo trojrozměrná
rekonstrukce obrazového datového souboru), analýza obrazových dat a umístění 
implantátů, abutmentů a pouzder.

Software coDiagnostiX® mohou používat profesionálové s odpovídajícími znalostmi
v implantologii a chirurgické stomatologii. Další informace naleznete v Příručce 
coDiagnostiX®.

CARES® Synergy pracovní postup
CARES® Synergy zajišťuje komunikaci
mezi softwarem pro plánování 
(coDiagnostiX®) a (např. implantátů 
laboratorním Straumann® software 
CARES® Visual), probíhající v reálném 
čase. Zlepšuje plánování implantátů 
pomocí vizualizace vztahu mezi 
navrhovanou pozici implantátu a 
navrženou náhradou.
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5.1.3 Straumann® Pro Arch Guide

Pro intraoperativní vizuální a trojrozměrnou orientaci angulace implantátu (meziální / distální) 
a orální paralelizaci použijte Straumann® Pro Arch Guide.

Pro Arch Guide se používá při zavádění chirurgického implantátu do bezzubé čelisti. Pro Arch
Guide lze snadno ohnout a přizpůsobit zubnímu oblouku. Je upevněn vrtáním do symfýzy
pilotním vrtákem o ∅ 2.2 mm a čepem v čelisti. Hloubka vrtání pro vytvoření kostní dutiny
čepu je 10 mm. Hloubku vrtání lze opticky zkontrolovat pomocí značek na vrtácích. K seřízení
a demontáži používejte šestihranný šroubovák TS (046.420).

5.1.4 Definice density kosti

Další informace o léčbě bezzubých pacientů a úhlovém zavedení BLX implantátů viz 
„Straumann® Pro Arch, Basic Information“ (Straumann® Pro Arch, Základní informace) (490.015/
en).

Straumann® Pro Arch Guide (026.0016)

Průřezy různými typy kosti*

Type I Type II / III Type IV

Tvrdá Střední Měkká

Silná kortikální kost s kostní dutinou. Tenká kortikální kost s hustou
trabekulární kostí vyznačující

se dobrou silou.

Velmi tenká kortikální kost
s nízkou hustotou trabekulární

kosti vyznačující se nízkou silou.

*  Lekholm U, Zarb G. Patient selection and preparation in Tissue Integrated Prostheses. Branemark P I, Zarb G A, Albrektsson T (eds). pp199–210. Quintessence, 1985..
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5.2 Příprava lůžka implantátu

K přípravě lůžka implantátu se používá modulární kazeta Straumann® se specifickými nástroji.
Měly by být použity různé typy vrtání, a to v závislosti na hustotě kostí. To poskytuje flexibilitu
pro přizpůsobení lůžka implantátu v závislosti na individuální kvalitě kostí a anatomické 
situaci.

Rychlý průvodce výkonem chirurgického vrtání je vytištěn na kazetě s označením doporučeného 
finálního vrtáku pro každý průměr implantátu a hustotu kosti.

Čísla v závorkách (): do hloubky 4 mm (pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm) a 6 mm (pro 
implantáty o délce 10 mm a delší) pouze za účelem rozšíření koronální části lůžka implantátu.

Poznámka: Každá preparace lůžka implantátu musí být započata pilotním vrtákem (∅ 2.2 
mm). V rychlé navigaci se zobrazí pouze finální vrták. Lékař může rozhodnout, zda bude 
použita sekvence vrtáků se vzrůstajícími poloměry. Vrtáky používejte ve směru otáčení 
hodinových ručiček, použijte přerušovanou techniku vrtání a zajistěte dostatečné chlazení 
předem vychlazeným (5 °C, 41 °F) sterilním solným roztokem. Nepřekračujte doporučené 
rychlosti vrtání.

Vrták pro koronální rozšířeníPrůměr finálního 
vrtáku

Densita kosti Nitrokostní průměr implantátu
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5.2.1 Pracovní postup pro BLX ∅ 3.5 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 3.5 mm / 12 mm RB

Doporučeno– v plné hloubce

Doporučeno – pouze v oblasti kortikální kosti
- pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm proveďte hloubku 4 mm
- pro implantáty o délce 10 mm až 18 mm proveďte hloubku 6 mm

  c

Poznámka: Straumann BLX implantáty ∅ 3.5 se nedoporučují používat v zadní oblasti.

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 2
∅ 2.8 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 4
∅ 3.5 mm

BLX ∅ 3.5 mm
SLActive® 12 mm,

RXD

Měkká

Střední   c

Tvrdá   c

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304
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5.2.2 Pracovní postup pro BLX ∅ 3.75 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 3.75 mm / 12 mm RB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 2
∅ 2.8 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 4
∅ 3.5 mm

Vrták 5
∅ 3.7 mm

BLX ∅ 3.75 mm 
SLActive® 12 mm, 

RXD

Měkká 

Střední   c

Tvrdá   c

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Doporučeno– v plné hloubce

Doporučeno – pouze v oblasti kortikální kosti
- pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm proveďte hloubku 4 mm
- pro implantáty o délce 10 mm až 18 mm proveďte hloubku 6 mm

  c

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.2.3 Pracovní postup pro BLX ∅ 4.0 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 4.0 mm / 12 mm RB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 2
∅ 2.8 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 4
∅ 3.5 mm

Vrták 5
∅ 3.7 mm

BLX ∅ 4.0 mm
SLActive® 12 mm, 

RXD

Měkká 

Střední   c

Tvrdá

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Doporučeno– v plné hloubce

Doporučeno – pouze v oblasti kortikální kosti
- pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm proveďte hloubku 4 mm
- pro implantáty o délce 10 mm až 18 mm proveďte hloubku 6 mm

  c

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.2.4 Pracovní postup pro BLX ∅ 4.5 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 4.5 mm / 12 mm RB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 2
∅ 2.8 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 5
∅ 3.7 mm

Vrták 6
∅ 4.2 mm

BLX ∅ 4.5 mm
SLActive® 12 mm,

RXD

Měkká 

Střední

Tvrdá

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1305 066.1306

Doporučeno– v plné hloubce

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.2.5 Pracovní postup pro BLX ∅ 5.0 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 5.0 mm / 12 mm WB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu 

Decide on 
bone density

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 6
∅ 4.2 mm

Vrták 7
∅ 4.7 mm

BLX ∅ 5.0 mm
SLActive® 12 mm,

RXD

Měkká 

Střední   c

Tvrdá

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307

Doporučeno– v plné hloubce

Doporučeno – pouze v oblasti kortikální kosti
- pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm proveďte hloubku 4 mm
- pro implantáty o délce 10 mm až 18 mm proveďte hloubku 6 mm

  c

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.2.6 Pracovní postup pro BLX ∅ 5.5 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 5.5 mm / 12 mm WB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 6
∅ 4.2 mm

Vrták 7
∅ 4.7 mm

Vrták 8
∅ 5.2 mm

BLX ∅ 5.5 mm
SLActive® 12 mm,

RXD

Měkká 

Střední

Tvrdá

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307 066.1308

Doporučeno– v plné hloubce

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.2.7 Pracovní postup pro BLX ∅ 6.5 mm

Příprava lůžka implantátu, použití BLX implantátu ∅ 6.5 mm / 12 mm WB

Označte místo
implantace

Vrtání pilotním vrtákem
Zkontrolujte osu 

implantátu

Vyhodnoťte
hustotu kostí

Dokončete lůžko implantátu
v závislosti na hustotě kosti

Zaveďte
implantát

Jehlový vrták
∅ 1.6 mm

Pilotní vrták 1
∅ 2.2 mm

Paralelizační 
Pin ∅ 2.2 mm

Vrták 3
∅ 3.2 mm

Vrták 4
∅ 3.5 mm

Vrták 6
∅ 4.2 mm

Vrták 8
∅ 5.2 mm

Vrták 9
∅ 6.2 mm

BLX ∅ 6.5 mm
SLActive® 

12 mm,
RXD

Měkká 

Střední   c

Tvrdá

 

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1303 066.1304 066.1306 066.1308 066.1309

Doporučeno– v plné hloubce

Doporučeno – pouze v oblasti kortikální kosti
- pro implantáty o délce 6 mm a 8 mm proveďte hloubku 4 mm
- pro implantáty o délce 10 mm až 18 mm proveďte hloubku 6 mm

  c

Upozornění: Díky funkci a konstrukci vrtáků je špička vrtáku až o 0.5 mm delší než hloubka zavedení implantátu.
Pokud například vrtáte až do označení 10 mm, má skutečné lůžko implantátu hloubku 10.5 mm.
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5.3 Vyjmutí implantátu z ampule

BLX implantáty jsou vybaveny novým systémem přenosu implantátů, díky němuž je možné přímé vyzvednutí implantátu
pomocí vhodného implantátoru.

1 Krok 1 – Otevřete zásobník a sejměte blistr, abyste získali
přístup k implantátové lahvičce.

Poznámka: Štítek pacienta je uveden na pečeti blistru. Blistr
zajišťuje sterilitu implantátu. Blistr otvírejte až bezprostředně před
zavedením implantátu.

2 Krok 2 – Otevřete lahvičku otočením proti směru hodinových
ručiček a sejměte víčko spolu s implantátem.

3 Krok 3 – Držte víko lahvičky implantátu a napojte
zavaděč implantátu pomocí rukojeti. V případě, že je
zavaděč správně spojen s implantátem, uslyšíte cvaknutí.

Pozor: Ujistěte se, že je zavaděč správně usazen. Lehce za
zavaděč zatáhněte, abyste zkontrolovali, že je správně
připojen. V případě, že je připojení zavaděče nedostačující,
vyměňte jej a použijte nový zavaděč.

4 Krok 4 – Pro vyjmutí implantátu z jeho držáku je nutné provést
mírné pootočení po směru hodinových ručiček.

Poznámka: po vyjmutí implantátu z roztoku je chemická
aktivita SLActive® zajištěna po dobu 15 minut.
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5.4 Zavedení implantátu

Straumann® BLX implantát lze zavést strojově pomocí kolénka nebo manuálně pomocí ráčny. Při použití
strojového zavádění nepřekračujte doporučenou maximální rychlost 15 ot/min.

1 2

Poznámka: Pro okamžitou funkci by mělo být dosaženo konečného točivého momentu o hodnotě nejméně
35Ncm. Je třeba se vyvarovat nadměrného točivého momentu, protože to může vést k resorpci kosti.

Pro měření ISQ: Osstell Smartpeg typ 38 (100455) je kompatibilní s BLX Implantačním systémem.

Krok 1 - Zavedení implantátu

Implantát zaveďte pomocí implantátoru do
implantačního lůžka otáčením ve směru hodinových
ručiček.

Krok 2 - Finální pozice

Pomocí ráčny posuňte implantát do jeho konečné
pozice otáčením ve směru hodinových ručiček.
Pokud se objeví silný odpor dříve, než implantát
dosáhne své finální polzice, otočte implantát proti
směru hodinových ručiček o několik otáček
a pokračujte v zavádění. V případě potřeby tento
krok několikrát opakujte.
Pokud je odpor stále příliš silný, vyjměte implantát,
vložte implantát spolu s implantátorem zpět do
lahvičky a rozšiřte implantační lůžko v souladu
s protokolem vrtání.
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Finální implantační pozice RB/WB BLX implantátů
Koronoapikální pozice implantátu
Implantáty Straumann® umožňují flexibilní koronoapikální zavedení implantátů v závislosti na individuální
anatomii, místě implantátu, typu plánované obnovy a preferencích. BLX Implantát je zaveden nejlépe, pokud
vnější okraj malého svažitého okraje je 22.5° na úrovni kosti.

Implantáty typu Regular Base (RB) s krčem ∅ 3.5 mm Implantáty typu Wide Base (WB) s krčkem  ∅ 4.5 mm.

Poznámka: V anatomických případech, kde se očekává počáteční vertikální remodelace kosti, se doporučuje
subkrestální umístění 0.5 až 1.0 mm.
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5.4.1 Okamžitá implantace do postextrakčního lůžka ve frontálním úseku
Specifický tvar samořezných závitů u Straumann® BLX implantátů usnadňuje stabilizaci sousedící s palatální stěnou ve 
frontálních postexktrakčních lůžkách. Příklad Straumann BLX  ∅ 4,0, L 14 mm v pozicici maxila, centrální řezák s ohledem 
na šroubovanou protetickou náhradu.

Krok 1:
Začněte s jehlovým vrtákem  
a preparujte palatinálně v 
budoucí ose implantátu. 
Preparujte do hloubky dna 
postextrakčního lůžka max. 2 
až 3 mm.

Krok 3:
Preparujte ve směru osy 
implantátu po 1-2 mm 
korigujte směr palatinálně.  
Vložte korekční pin ∅ 2.2 
mm, abyste zkontrolovali 
správnou orientaci osy a 
hloubku preparace.

Krok 5:
Skloňte implantát a 
zavádějte ho podél 
palatinální stěny, poté 
upravte implantát do 
konečné pozice.

Krok 7:
Umístěte hojící abutment, 
abyste ochránili vnitřní 
spojení implantátu. Vyplňte 
augmentátem (granulátem) 
mezeru mezi implantátem a 
bukální stěnou.

Krok 2:
Předvrtejte implantační lůžko 
pomocí pilotního vrtáku 1 
∅ 2.2 mm pro označení osy 
implantátu v postextrakčním  
lůžku. Preparujte palatinálně.

Krok 4:
Rozšiřte implantační lůžko 
a případně upravte polohu 
implantátu. Použijte 
protokol pro preparaci do 
postextrakčního lůžka dle 
typu měkká kost. Využijte 
podprepace v doporučené 
délce 2 mm.

Krok 6:
Zvažte okolní anatomickou 
situaci a požadovaný 
emeregence profil při 
finálním usazení implantátu.

Krok 8:
Volitelné: Vyměňte hojící 
abutment za příslušný 
provizorní abutment dle 
protetických možností.

1

3

5

7

2

4

6

8

Průměr implantátu Krok 1 Krok 2/3 Step 4

BLX ∅ 3.5

Jehlový Vrták
Pilotní Vrták ∅ 

2.2 mm

Vrták ∅ 2.8mm
BLX ∅ 3.75

BLX ∅ 4.0 Vrták ∅ 3.2mm

BLX ∅ 4.5 Vrták ∅ 3.5mm

 ѹ Přednostně zaveďte implantát ručně pomocí chirurgické 
rukojeti BLX (066.4000)

 ѹ V případě silného odporu během zavádění použijte 
doporučený protokol vrtání pro středně densní kost

Doporučený protokol preparace při okamžité implantaci do postextrakčního lůžka ve frontálním úseku
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Okamžité protokoly zavedení zubních implantátů jsou 
pro lidské tělo náročné. Díky klinicky prokázanému 
příznivému dopadu na hojení ran a cenému vlivu 
na jizvy v měkkých tkáních dokáže Straumann® 
Emdogain skutečenou změnu. Doporučujeme použít 
tenkou vrstvu Emdogainu na horní straně membrány 
a okolo uzavření postextrakčního lůžka. 

Bariérové membrány zamezují pronikání buněk, zejména epitelu, skrze její strukturu, a umožňují tak pomalu rostoucí kostní
tkáni znovu vyplnit postextrakční lůžko. 

Bariérové membrány Produkt Dostupný v zemích Důvod proč použít tento materiál

Porcinní kolagenové 
membrány

botiss jason® Celosvětově 

Velmi tenká, avšak velmi pevná, netrhá se
Snadná manipulace

Prodloužená bariérová funkce
Plně resorbovatelná

botiss collprotect® Evropa

Kratší bariérová funkce pro nekomplexní 
případy

Snadná manipulace
Plně resorbovatelná

Syntetická dPTFE membrána botiss permamem® Evropa

Ultra tenká, silná struktura
Možné otevřené hojení

Neresorbovatelná
Musí být manuálně odstraněna po < 4 týdny

5.5 Vyplňování mezer

Protože po extrakci zubu žádný implantát neodpovídá 
individuální anatomické situaci, mohou postupy 
okamžité implantace vyžadovat dodatečné doplnění 
kosti (,,vyplňování mezer”) a léčbu měkkých tkání/ran.
Různé augmentační materiály, bariérové membrány 
a regenerační látky se používají k podpoře bezpečné 
a trvalé stability implantátu v kosti, jakož i dostatek 
tvrdých a měkkých tkání pro zajištění estetiky.

Augmentační materiály Produkt Dostupný v zemích Důvod proč použít tento materiál

Xenograft botiss cerabone® Celosvětově (bez US, CD)
Dlouhodobá stabilita materiálu podporuje zachování 

objemu.

Synthetic alternative
Straumann® 

BoneCeramic™
Celosvětově 

Pozvolný čas rozkladu materiálu umožňuje substituci a 
tím zachování objemu.
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5.6 Primární uzavření implantátu

BLX Implantátát, krycí šroubky, sterilní

RB Krycí šroubek WB Krycí šroubek

Kompatibilita

BLX Implantát ∅ 3.5
BLX Implantát ∅ 3.75
BLX Implantát ∅ 4.0
BLX Implantát ∅ 4.5

BLX Implantát ∅ 5.0
BLX Implantát ∅ 5.5
BLX Implantát ∅ 6.5

Doporučený 
moment dotažení

sílou ruky sílou ruky

Objednací číslo 064.4100S 064.8102S

Materiál Titan Titan
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6. Přehled protetických pracovních postupů

6.1 Přehled abutmentů

Korunkové a můstkové náhrady Bezzubý pacienti

Šroubované Cementovatelné Fixní Snímatelné

Pr
em

iu
m

Zlatý abutment, korunkový & 
můstkový*

Šroubované 
abutmenty 

SRA

Zlatý abutment, korunkový & 
můstkový*

CARES® Pokročilý 
fixní třmen

Šroubované 
abutmenty 

SRA

CARES® Hybridní 
frézované třmeny

Šroubované 
abutmenty

SRA

Po
kr

oč
ilé

CARES® 
šroubované, frézované můstky CARES® TAN 

abutment*
Anatomický 
abutment

CARES® šroubované,
frézované můstky

CARES® frézované 
třmeny

St
an

da
rd

ní

Variobase®

Přímý
Angulo-

vaný C**
můstky/
třmeny

Variobase®

Přímý
Angulo-

vaný C**
můstky/
třmeny

Variobase®
můstky/třmeny Novaloc® ADLC
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at
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ic
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ý 
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ut

m
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t
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k 062.49

Korunky

Šroubované • • • • •

Cementovatelné • • • • • •

Můstky

Šroubované • • • •

Cementovatelné • • • •

Snímací náhrady

Teleskopy • •

Novaloc •

Třmeny • • •

Otisky

Na úrovni 
implantátu

• • • • • • • •

Na úrovni 
abutmentu

•

Materiál*
Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Ceramicor® Ceramicor®
Slitina 
titanu

*dostupné Q3/2019
 ** pro Sirona CEREC praocvní postupy dostupné od  Q2/2020
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Korunky

Šroubované • • • • •

Cementovatelné • • • • • •

Můstky

Šroubované • • • •

Cementovatelné • • • •

Snímací náhrady

Teleskopy • •

Novaloc •

Třmeny • • •

Otisky

Na úrovni 
implantátu

• • • • • • • •

Na úrovni 
abutmentu

•

Materiál*
Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Slitina 
titanu

Ceramicor® Ceramicor®
Slitina 
titanu

6.2 Barevné kódování

Straumann® BLX implantační systém má jednoduché a konzistentní barevné kódování a laserové značení, sloužící pro rychlou
a přesnou identifikaci sekundárních dílů a pomocných nástrojů.
Tento koncept umožňuje správnou identifikaci odpovídajících komponentů a zjednodušuje komunikaci mezi jednotlivci 
zapojenými do procesu léčby.

Komponenty s fialovým barevným značením lze použít u všech BLX implantátů o velikosti ∅ 3.5 až ∅ 6.5.

Komponenty barevně označené hnědě lze použít pouze u BLX implantátů o velikosti ∅ 5.0, a ∅ 6.5.

Barva označení Průměr implantátu Protetická platforma

Fialová

RB/WB

∅ 3.5 mm
∅ 3.75 mm
∅ 4.0 mm
∅ 4.5 mm
∅ 5.0 mm
∅ 5.5 mm
∅ 6.5 mm

RB WB

Hnědá

WB

∅ 5.0 mm
∅ 5.5 mm
∅ 6.5 mm

WB

Nelze spojovat WB abutmenty a RB implantáty!
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*Variobase® abutment pro můstky/třmeny cylindrický a Zlatý abutment pro můstky/třmeny používají rozdílné hojící a provizorní abutmenty 
k vytvoření konzistentního emeregence profilu.

6.3 Přehled protetických komponentů
∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm

Otiskovací piny
Laboratorní analogy

065.0031 065.0033 065.4310 065.0035 065.0021 065.0023

Průměr abutmentu

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 6.0 mm

Výška gingivy

GH 0.75 mm

Výška gingivy

GH 1.5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430

Výška gingivy

GH 2.5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Výška gingivy

GH 3.5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Výška gingivy

GH 4.5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Výška gingivy

GH 5.5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Výška gingivy

GH 6.5 mm

062.4506 062.4511

Výška gingivy

GH 7.5 mm

062.4512
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Otiskovací piny
Laboratorní analogy

065.0031 065.0033 065.4310 065.0035 065.0021 065.0023

Průměr abutmentu

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 6.0 mm

Výška gingivy

GH 0.75 mm

Výška gingivy

GH 1.5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430

Výška gingivy

GH 2.5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Výška gingivy

GH 3.5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Výška gingivy

GH 4.5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Výška gingivy

GH 5.5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Výška gingivy

GH 6.5 mm

062.4506 062.4511

Výška gingivy

GH 7.5 mm

062.4512



36 *Variobase® abutment pro můstky/třmeny cylindrický a Zlatý abutment pro můstky/třmeny používají rozdílné hojící a provizorní 
abutmenty k vytvoření konzistentního emeregence profilu.

∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm

Otiskovací piny
Laboratorní analogy

065.0032 065.0034 065.4810 065.0035 065.0022 065.0024

Průměr abutmentu

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 6.0 mm ∅ 5.5 mm

Výška gingivy

GH 0.75 mm
062.4953

Výška gingivy

GH 1.5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430 062.4954 062.4971 062.4983 062.8410

Výška gingivy

GH 2.5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Výška gingivy

GH 3.5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Výška gingivy

GH 4.5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Výška gingivy

GH 5.5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Výška gingivy

GH 6.5 mm

062.4506 062.4511

Výška gingivy

GH 7.5 mm

062.4512
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Otiskovací piny
Laboratorní analogy

065.0032 065.0034 065.4810 065.0035 065.0022 065.0024

Průměr abutmentu

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 6.0 mm ∅ 5.5 mm

Výška gingivy

GH 0.75 mm
062.4953

Výška gingivy

GH 1.5 mm *

*

062.4934 062.4981 062.4501 062.4410 062.4944 062.4972 062.4982 062.4961 062.4722S 062.4420 062.4430 062.4954 062.4971 062.4983 062.8410

Výška gingivy

GH 2.5 mm

062.4935 062.4502 062.4507 062.4945 062.4723S 062.4153 062.4103

Výška gingivy

GH 3.5 mm

062.4936 062.4503 062.4508 062.4946 062.4724S 062.4733S 062.4743S 062.4154 062.4104

Výška gingivy

GH 4.5 mm

062.4504 062.4509 062.4725S 062.4734S 062.4744S

Výška gingivy

GH 5.5 mm

062.4505 062.4510 062.4735S 062.4745S

Výška gingivy

GH 6.5 mm

062.4506 062.4511

Výška gingivy

GH 7.5 mm

062.4512
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7. Důležité aspekty

RB Implantáty WB Implantáty

7.1 Koncept implantační základny

Jeden protetický rozsah
 ѹ RB/WB abutmenty vhodné pro všechny BLX Implantáty

Volitelné:
 ѹ WB abutmenty vhodné pouze pro implantáty s průměrem větší než ∅ 5.0. WB abutmenty vytvářejí široký emergence 

profile, začínající od schůdku (výstupku).

∅ 3.5 mm ∅ 3.75 mm ∅ 4.0 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.0 mm ∅ 5.5 mm ∅ 6.5 mm
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7.2 Jak ověřit správnost dosazení otiskovací kapny

Otiskovací šrouby v otiskovací kapně BLX zapadnou do implantátu pouze pokud je implantát správně zaveden. Finálně 
usazené otiskovací piny dosednou na plošku schůdku implantátu. 

7.3 Jak ověřit správnost dosazení finálního abutmentu

Šrouby u BLX abutmentů lze dotáhnout pouze pokud je abutment správně dosazen.

RB/WB abutmenty sedí na oba typy implantátů RB i WB

WB abutmenty sedí pouze na WB implantáty
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7.4 Odstranění finálně utažených abutmentů TorcFit™

Díky těsnému vnitřnímu spojení 
s kńusem 7°se ve spojení TorcFit™ 
mohou abutmenty po finálním 
zavedení silně zablokovat.
Šroub pro odstranění RB/WB 
abutmentů vytlačí abutment z 
implantátu bez použití vysokého 
točivého momentu nebo ohybových 
momentů, které by negativně ovlivnili 
kost.

7.4.1  Nástroj pro demontáž BLX 
bazálního šroubu (065.0008 a 
065.0009)

Pokud bazální šroub nelze po uvolnění 
[1] pomocí šroubováku SCS zvednout, 
lze použít nástroj pro demontáž. Tento 
nástroj je vybaven levým závitem, 
který zabírá do hlavy bazálního šroubu 
[2] za účelem zvednutí bazálního 
šroubu [3].

7.4.2  Šroub pro demontáž RB/WB 
abutmentů (065.007)

Pokud abutment nemůže být 
odstraněn ručně kvůli vysoké frikci, lze 
k odstranění abutmentu použít šroub 
pro demontáž abutmentu.

Nasaďte SCS šroubovák k 
demontážnímu šroubu a přišroubujte 
jej k abutmentu do doby [4], kdy se 
abutment vysune a může být vyjmut. 
[5].

Upozornění: U Variobase® pro 
korunky AS může být nutné seříznout 
korunku a vytvořit tak přístup ke 
kanálku šroubu – pomocí šroubu pro 
odstranění abutmentu RB/WB.

4

1 2 3

5

Vlevo Vlevo

Right
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Straumann® BLX řada implantátů klade velký důraz na estetickou stránku. Nabízí individualizovaná řešení, která
umožňují přirozené tvarování a údržbu měkkých tkání ve všech indikacích. K dispozici je univerzální portfolio
hojících a provizorních abutmentů pro snadné a rychlé zpracování.

Estetické výsledky jsou založeny na úspěšném managementu měkkých tkání. Pro optimalizaci procesu managementu  
měkkých tkání jsou všechny hojicí, provizorní i finální abutmenty vybaveny profily „Consistent Emergence Profiles™. Takto 
je dosaženo toho, že emeregnce profily jsou během celého procesu léčby jednotné.

8. Management měkkých tkání

Obrázek 1: Konzistentní Emergence Profil z kompatibilních komponentů (RB).

Obrázek 2: Konzistentní Emergence Profil z kompatibilních komponentů (RB).
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8.1 Přehled konzistentních Emergence Profiles™

8.1.1   Který hojící abutment je vhodný pro který finální abutment

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

Korunky
Hojící abutmenty 

korunkové
Provizorní abutmenty 

korunkové
Finální abutmenty

Finální 
abutmenty 
∅ 3.8 mm

Výška gingivy

GH 1.5 mm

 

064.4202S / 064.4203S 064.4362 062.4934 062.4981 062.4501 062.4410

Výška gingivy

GH 2.5 mm

 

064.4204S / 064.4205S 064.4363 062.4935 062.4502

Výška gingivy

GH 3.5 mm

  
064.4206S / 064.4207S 064.4364 062.4936 062.4503

Finální 
abutmenty 
∅ 4.5 mm

Výška gingivy

GH 1.5 mm

 
064.4212S / 064.4213S 064.4372 062.4944 062.4972 062.4982 062.4722S 062.4420

Výška gingivy

GH 2.5 mm

 

064.4214S / 064.4215S 064.4373 062.4945 062.4723S

Výška gingivy

GH 3.5 mm

 
064.4216S / 064.4217S 064.4374 062.4946 062.4724S



43

* Hojící abutmenty předjímají rozměry finální korunky. Proto mají stejný transgingivální tvar jako finální abutmenty (stejný a konzistentní

Emergency Profile), ale je možné průměr rozšířit.

** Hojící abutmenty se stejným konzistentním emergence profile (CEP) a odlišným průměrem.

G
H

G
H

G
H

G
H

G
H

Můstky Hojící abutmenty můstkové
Provizorní abutmenty 

můstkové
Finální abutmenty 

můstkové

Finální 
abutmenty 
∅ 4.5 mm

Výška gingivy

GH 1.5 mm

         

  

064.4232S / 064.4233S 064.4352 062.4961 / 062.4430

Korunky Hojící abutmenty korunkové*
Provizorní abutmenty 

korunkové
Finální abutmenty

Finální 
abutmenty 
∅ 6.0 mm

Výška gingivy

GH 2.5 mm

 

 

064.4224S / 064.4225S 064.4382 062.4103 / 062.4153

Výška gingivy

GH 3.5 mm

 
 

064.4226S / 064.4227S 064.4383 062.4104 / 062.4154

Finální 
abutmenty 
∅ 5.5 mm

Výška gingivy

GH 0.75 mm
   

064.8201S / 064.8202S /  
064.8203S / 064.8204S

064.4391 062.4953

Výška gingivy

GH 1.5 mm
        

064.8212S / 064.8213S / 
064.8214S / 064.8215S

064.4392
062.4954 / 062.4971 /  
062.4983 / 062.8410

**
**

**
**
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8.1.2 Jak nalézt kompatibilní komponenty

∅ 4.5 mm

GH 2.5 mm

RB/WB Variobase® korunkový,
vč. šroubu, ∅ 4.5 mm, 
GH 2.5 mm, AH 5.5 mm, TAN

∅ 4.5 mm

GH 2.5 mm

RB/WB Provizorní abutment,
korunkový, ∅ 4.5 mm, 
GH 2.5 mm, TAN

∅ 5 mm

GH 2.5 mm

RB/WB Hojící abutment*,
korunkový, ∅ 5 mm, GH 
2.5 mm, AH 2 mm, Ti

* U hojících abutmentů je předpoklad použití finální korunky, tudíž mají větší nominální průměr, než je tomu u finálních abutmentů..
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9.1 Prefabrikované hojící abutmenty 
vyrobené z titanu Grade 4

9.1.1 Předpokládané použití
 ѹ Management měkkých tkání
 ѹ Uzavření spojení implantátu pro uzavřené nebo 

otevřené hojení

9.1.2 Charakteristika
Snadný
 ѹ Jednodílný design
 ѹ Barevně kódovaná základna profilu
 ѹ Emergency Profile a laserem značené průměry a 

výšky gingivy
 ѹ Dvě různé výšky abutmentu pro různé tloušťky 

měkkých tkání
 ѹ Cylindrická sekce poskytuje prostor měkké tkáni
 ѹ Tvar vytvořen pro emergence profil korunky
 ѹ  Anatomicky tvarované profily Emergency Profiles, 

hojící abutmenty, provizorní a finální abutmenty (pro 
optimální výběr komponentů viz kapitola „Přehled 
profilů Consistent Emergence Profiles™”))

Spolehlivý
 ѹ Pevně utěsněte horní povrch implantátu
 ѹ Udržujte vnitřní pečetění nedotčené pro finální 

abutment
 ѹ Ploché pečetění pro hojení a dočasné komponenty 

pro ochranu vnitřního kónu

9. Provizorní náhrada

RB/WB mechanismus dosedu hojící kapny do implantátu

WB mechanismus dosedu hojící kapny do implantátu

∅

GH

AH

AH = výškaabutmentu
GH = výška gingivy
∅ = průměr

Průměr(∅)

Pro finální 
abutment 
∅ 3.8 mm 
(RB/WB)

Pro finální 
abutment 
∅ 4.5 mm 
(RB/WB)

Pro finální 
abutment 
∅ 6.0 mm 
(RB/WB)

Pro finální 
abutment 
∅ 5.5 mm 

(WB) 

GH

0.75 mm
AH 2 mm

–
∅ 6.0 mm and 

∅ 7.5 mm

AH 4 mm

1.5 mm
AH 2 mm

∅ 4.0 mm

∅ 5.0 mm*

∅ 6.5 mm

AH 4 mm

2.5 mm
AH 2 mm

∅ 5.0 mm –
AH 4 mm

3.5 mm
AH 2 mm

AH 4 mm

*dvě rozdílná portfolia pro korunky a pro můstky

9.1.3 Přehled rozměrů hojivých abutmentů
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9.2 Provizorní abutmenty – slitina titanu (TAN)

9.2.1 Předpokládané použití
 ѹ Provizorní korunky cementovatelné

9.2.2 Vlastnosti

Více řešení
 ѹ Úzký průměr pro úzké mezizubní prostory
 ѹ Korunky
 ѹ Vhodné pro frontální i distální náhrady
 ѹ Barevně kódované Emergence Profile Base

Spolehlivost
 ѹ Vysoká stabilita díky materiálu ze slitiny titanu 

(TAN)
 ѹ BLX spojení abutmentů
 ѹ Pevné utěsnění na horní ploše implantátu
 ѹ Udržujte vnitřní spojení nedotčené
 ѹ Ploché utěsnění pro ochranu vnitřního spojení pro 

finální abutmenty
 ѹ Anatomicky tvarované profily Emergence Profiles, 

hojící abutmenty, provizorní abutmenty a finální 
abutmenty (pro optimální výběr komponentů 
viz kapitola“Přheled o konzistentních Emergence 
Profiles™”)

Poznámka: Nepoužívejte déle než 180 dní. Vyndejte 
provizorní náhrady z okluze.

Provizorní abutment nesmí být vertikálně zkrácen více 
než 6 mm pomocí standardních nástrojů a postupů.

RB/WB provizorní abutment

WB provizorní abutment

9.2.3 Přehled rozměrů provizorních abutmentů

GH

∅

GH = gingivální výška
∅ = průměr

Průměr (∅)

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 6.0 mm ∅ 5.5 mm (WB)

GH

0.75 mm x

1.5 mm x x* x

2.5 mm x x x

3.5 mm x x x

4.5 mm

*K dispozici jsou samostatné provizorní abutmenty pro můstky

Podrobné pokyny, jak používat provizorní abutmenty, nejdete v 
„Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic Information“ 
(Protetické výkony Straumann® Bone Level) (152.810/en).
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RB/WB Impression Post Open Tray

RB/WB Impression Post Closed Tray

WB Impression Post Open Tray

WB Impression Post Closed Tray

10. Sejmutí otisku

10.1  Konvenční sejmutí otisku na úrovni implantátu

10.1.1 Předpokládané použití
 ѹ Otevřená metoda otisku
 ѹ Uzavřená metoda otisku

10.1.2 Vlastnosti

Jednoduchost
 ѹ Barevně kódované komponenty pro snadný 

přenos informací z úst na hlavní model
 ѹ Štíhlý profil umožňuje přizpůsobit se limitům v 

mezizubním prostoru
 ѹ Vodicí šroub lze utáhnout ručně nebo pomocí SCS 

šroubováku (15Ncm)

Spolehlivost
 ѹ Dosazení na horní ploše implantátu zajišťuje 

vysokou přesnost
 ѹ Okamžitá reakce protetického spojení ověřuje 

správné usazení součástí komponentů
 ѹ Snadné vyjmutí

Poznámka: Metoda otevřeného otisku vyžaduje 
použití perforované otiskovací lžíce.

Otiskovací kapny jsou určené k jednorázovému použití, 
aby bylo možno u každého pacienta dosáhnout 
optimálního přizpůsobení a přesného otištění.

RB/WB a WB otiskovací kapny se ližší v barevném 
označení jinak mají téměř shodný design.

L = délka

10.1.3 Přehled rozměrů otiskovacích kapen

Podrobné pokyny týkající se otiskování najdete v „Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic Information“ 
(Protetické výkony Straumann® Bone Level) (152.810/en).

L
L
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10.2 Digitální sejmutí otisku: Straumann® CARES® Mono skenovací tělísko

BLX

CARES® RB / WB Mono skenovací tělísko
pro otisk na úrovni implantátu, PEEK/TAN

CARES® Mono skenovací tělíska pro otisk na úrovni 
abutmentu SRA, ∅ 4.6 mm, PEEK / TAN

Kompatibilita

Počet komponent 2; skenovací tělísko, bazální šroub

Komponenta/ materiál
Skenovací tělísko: polymer (PEEK)
Bazální šroub: slitina titanu (TAN)

10.2.1 Popis produktu
Pomocí skenovacích tělísek Straumann® lze zjistit polohu a orientaci příslušného dentálního implantátu, analogu nebo 
abutmentu v CADCAM skenovacích postupech. Tato tělíska napomáhají softwaru CADCAM správně zvolit následné 
CADCAM náhrady.

Podrobné pokyny, jak používat CARES® Mono Scanbody, najdete v „Step by step instructions on the intraoral scanbodies, 
Basic Information“ (Podrobné pokyny k intraorálním skenovacím tělískům, Základní informace) (702063/en).
Podrobné pokyny, jak provést konvenční otisk, najdete v „Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic Information“ 
(Protetické výkony Straumann® Bone Level) (152.810/en).
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11. Finální náhrady

11.1 Straumann® abutmenty šroubovatelné 
SRA

11.2.1 Předpokládané použití
 ѹ Vícečlenné i korunkové náhrady šroubovatelné 

nesené implantáty
 ѹ Celkové náhrady, snímatelné nebo fixní nesené 

implantáty

11.1.2 Vlastnosti

Elegantní design a jasné portfolio
 ѹ Stejný design nízkého spojení abutmentu umožňuje 

využití terciárních komponentů ve všech typech 
implantátů

 ѹ Úhly abutmentu 0°, 17° a 30°
 ѹ Design abutmentu umožňuje použít pro vícečlenné i 

korunkové náhrady
 ѹ Sterilní balení pro okamžité použití
 ѹ Různé gingivální výšky 1.5 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 4.5 

mm a 5.5 mm
 ѹ Zjednodušená manipulace s BLX spojením
 ѹ Přímé abutmenty v provedení z jednoho kusu

AH = výška abutmentu
GH = gingivální výška
∅ = průměr
CA = spojení abutmentu
a = úhel

∅

CA
22°

AH

GH

∅ 4.6

∅

AH

a 30°

GH

11.1.3 Přehled rozměrů šroubovatelných abutmentů SRA

Průměr (∅)

∅ 4.6 (RB/WB)

Úhel 0° 17° 30°

GH

0.75 mm

1.5 mm x

2.5 mm x

3.5 mm x x x

4.5 mm x x x

5.5 mm x x

AH

∅

a 17°

GH
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Funkce antirotace pro korunkové náhrady / funkce bez antirotace pro vícečlenné náhrady

Antirotace (korunka) Bez antirotace (můstky/třmeny)

Spalitelná 
kapna

023.4748

Kapna 
korunková 

Ti
023.4747

Zlatá 
kapna 

korunková
023.4753

Kapna, Ti, 
můstková
023.4751

Kapna, 
Ti, pro 

třmeny
023.4752

Zlatá 
kapna, 

můstková
023.4754

Zlatá 
kapna, pro 

třemny
023.4755

Variobase® 
můstky/třmeny 

cylindrická
023.0028

Spalitelná 
kapna pro

Variobase® 
můstky/třme-
ny cylindrická

023.0032

Spalitelná 
kapna

023.4758

Okluzní šroub
023.4763

Příprava – zavedení abutmentu
Důkladně očistěte a osušte vnitřek implantátů.

Umístěte abutmenty do implantátů. Utáhněte je na 35Ncm po-
mocí SCS šroubováku spolu s ráčnou a momentovým násadcem 
pro kontrolu točivého momentu.

Použijte přibalený zavaděč pro snadnější zavedení abutmentu v 
distálním úseku.

Poznámka: Abutmenty neupravujte. Pro zpracování v zubní
laboratoři použijte šrouby na laboratorní zpracování.

Podrobné pokyny, jak používat BLX abutmenty fixované šroubem, naleznete v
„Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic Information“ (Protetické výkony Straumann® Bone Level) (152.810/en).



51

11.2 Straumann® Variobase®

Straumann® Variobase® protetické komponenty umožňují dentálním laboratořím flexibilitu při vytváření
individualizovaných protetických náhrad. Abutmenty Variobase® navíc přichází s výhodou propojení původního spojení
Straumann® a nového systému spojení Straumann® BLX.

∅

GH

AH

AH = výška abutmentu
GH = gingivální výška
∅ = průměr

N
áh

ra
dy

 k
or

un
ko

vé

Variobase® korunkové
 ▪ Dostupná výška abutmentu 5.5 mm
 ▪ Možnost přizpůsobení výšky abutmentu z 5.5 mm na 3.5 mm
 ▪ Dostupné pro různé gingivální výšky

Variobase® korunkové AS
 ▪ Úhel kanálku pro šroubek až 25°
 ▪ Dostupná výška abutmentu 5.5 mm

Variobase® C
 ▪ Integrované v Sirona®’ software
 ▪ Protetický komínek je totožný s designem Sirona® i skenovací tělíska, která jsou navržena 
pro prefabrikované bloky s kanálkem pro šroubek.

M
ul

ti-
un

it
 a

nd
 

fu
ll-

ar
ch

 re
st

or
at

io
ns

Variobase® for Bridge/Bar 
 ▪ Cementační pomůcka pro Variobase® pro můstky/třmeny – cylindrická podporuje snadný 
cementační postup

 ▪ Dosed do implantátu bez antirotace a s dosedem na schůdek implantátu pro kompenzaci 
disparalelity. 
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11.2.1 Přehled komponent Variobase®

BLX platformy implantátů pokrývají následující protetické komponenty Variobase®:

BLX RB/WB BLX WB

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.5 mm

Abutmenty
Variobase® korunkové

GH 0.75 mm

062.4953

GH 1.5 mm

062.4934 062.4944 062.4954

GH 2.5 mm

062.4935 062.4945

GH 3.5 mm

062.4936 062.4946

Spalitelné kapny Variobase® korunkové

065.0014 065.0015 065.0016

Šroubek pro 
Variobase® korunkové

065.0036
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BLX RB/WB BLX WB

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.5 mm

Abutmenty
Variobase® korunkové AS

GH 1.5 mm  

062.4972 062.4971

Spalitelné kapny
Variobase® korunkové AS

065.0018 065.0019

Šroubek pro 
Variobase® korunkové AS

065.0037

∅ 3.8 mm ∅ 4.5 mm ∅ 5.5 mm

Abutmenty
Variobase® pro můstky/třmeny

cylindrické

GH 1.5 mm

062.4961

Cementační pomůcka

160.3

Spalitelné kapny
Variobase® pro můstky/třmeny

cylindrické

065.0017 / 
065.0017V4

Šroubek pro
Variobase® pro můstky/třmeny

cylindrické
065.0036
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Poznámka:
Prosím používejte skenovací tělísko velikost L, když používáte Sirona®’s ScanPost® pro skenování.
 ѹ Objednání Variobase® C lze objednat přes obchodní kanály společnosti Straumann®.
 ѹ Objednání Sirona® skenovací tělísko a/nebo ScanPost® lze objednat přes distribuční kanály Sirona®.
 ѹ Objednání bloků s kanálkem pro šroubek vždy od příslušného dodavatele materiálů.

11.2.2 Variobase® C pro BLX

Ordinační řešení pro korunkové a šroubované náhrady 
pomocí softwaru třetí strany
Variobase® C je speciálně navržen, aby splňoval požadavky 
CADCAM software třetí strany. Variobase® C je kompatibilní 
s komponenty používanými v  Sirona® CEREC® nebo v  in-Lab 
CADCAM pracovních postupech.

Variobase C*
Velikost Sirona skenovací 

tělísko
Straumann® ScanPost*

Velikost bloku materiálu a 
kanálku pro šroubek

Náhradní šroubek

062.4981 S S RB/WB L S 065.0036

062.4982 S S RB/WB L S 065.0036

062.4983 S S RB/WB L S 065.0036

*dostupné u Straumann®

Pro více informací jak používat Variobase® C abutmenty, naleznete Straumann® Variobase® Basic Information (490.062/en).
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11.3 Straumann® Anatomické abutmenty

11.3.1 Předpokládaní použití
 ѹ Cementovatelné náhrady

11.3.2 Vlastnosti

Snadné a spolehlivé
 ѹ Menší nutnost frézování díky připraveným okrajům 

sliznice
 ѹ Přizpůsobení přirozenému profilu měkké tkáně díky 

připraveným okrajům sliznic v různých výškách
 ѹ Oválný tvar připomíná emergence profile 

skutečného zubu
 ѹ Přímá a angulovaná varianta 0° a 17°
 ѹ Anatomicky tvarované emergence profily, hojící
 ѹ abutmenty, provizorní abutmenty a finální 

abutmenty (pro optimální výběr komponentů 
viz kapitola “Přehled konzistentních emergence 
profile™”)

Pro zachování správné stability abutmentu musí být
dodržena minimální výška 3 mm nad okrajem sliznice
abutmentu. Okraj cementu nesmí být více než 2mm pod
sliznicí. Pro finální zavedení abutmentu použijte nový
bazální šroub.
11.3.3 Overview of anatomic abutment dimensions

GH

∅

GH

∅

17°

GH = gingivální výška
∅ = průměr

Průměr (∅)

∅ 6 mm

Úhel 0° 17°

GH

0.75 mm

1.5 mm

2.5 mm X X

3.5 mm X X

4.5 mm

Podrobné pokyny, jak používat BLX Anatomické abutmenty, najdete 
v „Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic
Information“, (Protetické výkony Straumann® Bone Level, Základní 
informace) (152.810/en).
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11.4 Straumann® Zlaté abutmenty

11.4.1 Předpokládané použití
 ѹ Šroubované nebo cementované korunky a můstky
 ѹ Šroubované můstky vyrobeny galvanickou metodou
 ѹ Teleskopické korunky a můstky

11.4.2 Vlastnosti

Snadné
 ѹ Snadné modelování wax-up a ochrana kanálku 

pro šroubek díky plastovému pilíři, který je ze 
spalitelného materiálu.

 ѹ Snadno dosáhnout vysoké estetiky díky 
individuálnímu emeregence profilu a materiálu.

Spolehlivý
 ѹ Nadbytečný cement lze sndano odstranit díky 

zvýšenému okraji a modelaci individuálního designu.
 ѹ TorcFit® spojení

Poznámka: Pro šroubované můstky musí být použit 
zlatý abutment můstkový.

11.4.3 Přehled Zlatých abutmentů

Pro více informací jak používat Zlaté abutmenty, naleznete v Straumann® Bone Level Prosthetic Procedures, Basic Information 
(152.810/en).

Průměr (∅)

∅ 3.8 mm (RB/WB) ∅ 4.5 mm (RB/WB) ∅ 5.5 mm (WB)

GH

0.75 mm

1.5 mm 062.4410
062.4420 & 
062.4430*

062.8410

2.5 mm

3.5 mm

4.5 mm

*Zlaté abutmenty používají separátní portfolio hojících abutmetů a pravizorií pro 
můstky.
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11.5 Straumann® Novaloc® abutmenty

Retenční systém Straumann® Novaloc® pro hybridní
zubní náhrady nabízí inovativní povrch abutmentu na 
bázi uhlíku (ADLC1) s vynikající odolností proti opotřebení
a překonáním divergence implantátu až o 60°. Přímé
i 15° angulované abutmenty jsou dostupné v různých
výškách abutmentu, a poskytují tak širokou škálu
klinických implantačních možností. Spolu s odolnými
maticemi PEEK2 poskytuje retenční systém Novaloc®
jedinečný a dlouhotrvající výkon.

11.5.1 Vlastnosti 

 ѹ Matricové vložky PEEK2 nabízejí vynikající mechanické 
a fyzikální vlastnosti

 ѹ Matrice se přizpůsobí až do 40° protetické divergenci 
mezi dvěma abutmenty

 ѹ 6 retenčních sil nabízí optimální nastavení retence 
chrupu

 ѹ Matrice jsou dostupné v provedení v titan nebo 
barevně neutrálním PEEK2 pro estetičtější výsledek

 ѹ Povrch abutmentu na bázi uhlíku (ADLC1) nabízí 
hladký povrch a maximální tvrdost

 ѹ → pro vynikající odolnost proti opotřebení

1 Amorfní vrstva uhlíku podobná diamantu
2 Polyether ether ketone

11.5.2 Přehled a velikosti Novaloc® abutmentů

Podrobné pokyny pro používání Abutmentů BLX Novaloc® najdete v „Straumann® Novaloc® Retentive System for Hybrid
Dentures“ (Retenční systém Straumann® Novaloc® pro hybridní protézy) (490.115/en).

Průměr (∅)

∅ 3.8 mm (RB/WB)

Úhel 0° 15°

GH

1.5 mm x

2.5 mm x x

3.5 mm x x

4.5 mm x x

5.5 mm x x

6.5 mm x x

7.5 mm x

GH = gingivální výška
∅ = průměr
a = úhel

GH

a 15°

GH
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11.6 Straumann® CARES® individuální abutmenty

11.6.1 Předpokládané použití
 ѹ Cementované korunky
 ѹ Cementované můstky s mezostrukturou
 ѹ Přímo fazetovatelné abutmenty (CARES® CoCr)

11.6.2 Materiál
 ѹ Titan-Aluminium-Niob (TAN)
 ѹ Chrom Kobalt

11.6.3 Vlastnosti
 ѹ CoCr pro přímé fazetování
 ѹ Kovové náhrady z jednoho kusu, šroubovatelné
 ѹ Anatomický Emergence Profile
 ѹ Specifický a individualizovaný Emergence Profile
 ѹ Straumann® poskytuje záruku na individuální abutmenty 

Straumann® CARES®

Podrobné pokyny, jak používat abutmenty CARES®, najdete v Straumann® CARES® Implant - borne prosthetics, Basic
Information (Protetické implantační výkony Straumann® CARES®) (152.822/en).

Podrobné pokyny, jak používat abutmenty CARES®, najdete v „Straumann® CARES® Implant-borne prosthetics, Basic
Information“ (Protetické implantační výkony Straumann® CARES®) (152.822/en).

11.7  Straumann® šroubovatelné můstky a třmeny - 
frézované (SRBB)

11.7.1 Předpokládané použití
Straumann® CARES® SRBB jsou protetické konstrukce, buď
přímo přišroubované k do dentálního implantátu nebo 
šroubované k abutmentu, který dosedá do implantátu, určené 
jako podpůrná konstrukce protetických náhrad u můstků nebo 
bezzubých čelistí.

11.7.2 Materiál
 ѹ Titan třídy 4
 ѹ Slitina chrom kobaltu (coron®)

Důležitá poznámka pro CARES® SRBB ohledně abutmentů Straumann® fixovaných šroubem
Mějte na paměti, že CARES® SRBB jsou frézovány na master cast. + Proto je pro správné zavedení CARES® SRBB nezbytná přesná replikace ústní situace.
U úrovně abutmentu CARES® SRBB odráží master cast orální situaci. Proto je nutné použít master model s abutmentovými analogy, vytvořený z orální
abutmentové úrovně finálních abutmentů, s utažením 35Ncm.
Master modely s následně ručně utaženými (<35 Ncm) abutmenty nemusí přesně odpovídat ústní situaci, a proto by mohly vést ke špatné montáži náhrady
s odchylkami výšky a zarovnání, i když to bude odpovídat modelu. Proto je-li požadováno dodatečné zavedení abutmentů na master model, bude pro finální
orální situaci adekvátní pouze točivý moment 35Ncm. Následně umístěný abutment by měl být rotován tak, aby přiléhal k jednomu okraji rozhraní
implantátu / abutmentu, přičemž dentista musí být informován o tom, že abutment musí být během orálního zavádění rotován stejným směrem.
Pokud je následně objednán SRBB na zavedené abutmenty fixované šroubem, pak je pro výrobu vyžadován model s utaženými abutmenty.
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11.7.3 Straumann® CARES® SRBB pracovní postupy

Důležité: při kombinování různých platforem platí nejmenší hodnota kompenzace divergence.

Poznámka
 ѹ Vícekrát použité analogy implantátů Straumann® nejsou určeny k použití pro Straumann® CARES® SRBB. Může dojít k 

nepřesnosti, pokud nejsou splněny požadavky.
 ѹ U pacienta vždy používejte nové abutmenty / okluzní šrouby
 ѹ Šrouby dodávané společně s CARES® SRBB jsou určeny pro použití u pacienta. Pro další šrouby v případě ztráty nebo 

pro laboratorní použití používejte pouze šrouby zmíněné ve výše uvedené tabulce

CARES® SRBB jsou dostupné
pro následující platformy implantátů

Kompenzace divergence 
mezi dvěma implantáty Šrouby pro Straumann® 

CARES® SRBB
Ti coron®

Úroveň 
implantátu

Straumann® Tissue Level 
Implantát

Regular Neck (RN)
40°

synOcta® bazální šroub
048.356

Wide Neck (WN)

Straumann® Bone Level 
Implantát

Regular CrossFit® (RC)
30°

NC/RC SRBB BL šroub
025.2926

Narrow CrossFit® (NC)

Straumann® BLX Implantát
RB/WB (Regular Base and 

Wide Base
40°

RB/WB SRBB bazální šroub
přímý TAN
065.0036

Úroveň 
abutmentu

Straumann® šroubovatelný 
abutment

∅ 4.6 mm 50° 40° NC/RC okluzní šroub, TAN pro 
kapny SRA šroubovatelných 

abutmentů 023.4763∅ 3.5 mm 30° 30°
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11.9 Straumann® CARES® X-Stream™

CARES® X-Stream™ je vysoce efektivní pracovní postup CADCAM, který vám umožní získat 
čas vytvořením obojího, jak individuálního abutmentu, tak odpovídající náhrady (korunky, 
můstku), a to v jediném zjednodušeném procesu. Obě části jsou pak frézovány současně a 
dodávány v jednom balení.

CARES® X-STREAM™ 
WORKFLOW

1. Scan 

3. Delivery 
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tim
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se
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fit
!

2. D
esign

Vaš výhody

Efektivita:

Chcete zvýšit produktivitu a efektivitu svého podnikání? Ušetřete až 50 % kroků ve srovnání s 
konvenčním zpracováním CADCAM.

Přesnost:

Unavuje vás kontrola dosazení? Naše validované frézovací centrum pro vás vytvoří to pravé.

Kvalita:

Straumann® original protetické komponenty tvoří s implantáty Straumann® dokonalou 
kombinaci.

For more information about CARES® X-Stream, please consult Straumann® CARES® Implant-borne 
prosthetics, Basic Information (152.822/en).

CONVENTIONAL 
CADCAM WORKFLOW

1. Scan 

4. Scan 3. Delivery 

6. D
elivery 

5.
 D
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2. D
esign
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