PACIENTES EDÊNTULOS

Soluções Straumann® para pacientes edêntulos

Straumann® Pro Arch

Concebidas para se ajustarem.
Projetadas para durar.
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Das milhões de pessoas que enfrentam problemas dentários, não
há dois casos iguais. Todos têm expectativas, histórico médico e
necessidades diferentes. O Straumann® Pro Arch é uma solução de
tratamento personalizada para restaurações de arcada completa
fixas e imediatas.

OPÇÕES DE TRATAMENTO

CARGA IMEDIATA

MENOS INVASIVO

Uma variedade de opções de tratamento
para abordar indicações específicas e
diferentes necessidades dos pacientes.¹  ¹¹

Implantes BLT¹  ³, BLX e TLX desenvolvidos
para uma estabilidade primária e carga
imediata confiáveis.

O Roxolid® permite a utilização de
implantes estreitos⁴⁷¹²  ¹⁶ e curtos,
desenvolvidos para preservar o osso
e evitar enxertias ósseas extensas.
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Straumann® Pro Arch Soluções sob medida.
Projetadas para durar.
Straumann® Pro Arch é projetado para os profissionais de odontologia que querem se diferenciar e oferecer um tratamento que vai trazer
uma mudança na vida de seus pacientes. Com
um resultado imediato, estético e confiável,
que lhes devolve a confiança e qualidade de
vida duradoura.
Como não há uma única solução de tratamento para restaurar totalmente
pacientes edêntulos e alcançar o resultado desejado, o Straumann® Pro Arch
lhe dá a flexibilidade cirúrgica e protética, para que você possa focar nas
necessidades individuais dos pacientes e oferecer restauração fixa imediata
personalizada sobre quatro a seis implantes, dependendo da situação
anatômica e clínica única do seu paciente.¹  ⁶⁸⁹

PACIENTES COMPROMETIDOS
Tranquilidade com SLActive®, mesmo
ao tratar pacientes comprometidos com
diabetes ou pacientes irradiados.⁶  ⁹

FLEXIBILIDADE
RESTAURADORA
O portfólio protético aborda
as expectativas estéticas do paciente
de acordo com seus recursos financeiros.

CRESCIMENTO DA PRÁTICA
Ferramentas de desenvolvimento
das técnicas e comunicação com
o paciente promovem o crescimento
de seu consultório.

Straumann® Pro Arch
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Opções de tratamento flexíveis
para abordar até mesmo os casos
desafiadores.
O Straumann® Pro Arch é uma combinação competitiva de
tecnologias baseadas em evidências, que permite você diferenciar
o seu consultório. Com o Roxolid® para resistência,¹⁵ o SLActive® para
maior regeneração óssea¹¹ e o Emdogain® para uma cicatrização mais
rápida,¹⁸ você pode oferecer alta previsibilidade e paz de espírito,
mesmo em situações clínicas desafiadoras.

DESTAQUES DO TRATAMENTO COM
STRAUMANN® PRO ARCH
Ampla gama de opções de implantes
Escolha entre o comprovado implante cônico BLT Straumann®,
com excelente estabilidade primária¹  ³ , e os novos BLX e TLX
Straumann® com Dynamic Bone Management (gerenciamento
de osso dinâmico) e protocolo de perfuração simplificado para
confiança além do imediatismo. Uma ampla gama de implantes,
de 6 mm a 18 mm, para a maioria das indicações.

SLActive® para paz de espírito quando tratar pacientes
comprometidos
O SLActive® melhora a regeneração óssea, reduz o tempo de
cicatrização e proporciona um alto índice de sucesso mesmo em
pacientes comprometidos com diabetes ou pacientes irradiados,
dando aos dentistas paz de espírito ao tratar indicações
desafiadoras.⁶  ⁹

Invasividade reduzida com Roxolid®
O Roxolid® permite a utilização de implantes de diâmetros
pequenos, ∅ 3,3 mm, com o mesmo desempenho clínico
confiável que os implantes de titânio de diâmetro regular.⁴⁷¹²  ¹⁷
Procedimentos menos invasivos preservam e evitam a enxertia
óssea extensa, para uma melhor aceitação pelo paciente.¹³
4
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UMA COMBINAÇÃO VENCEDORA QUE
DIFERENCIA O SEU CONSULTÓRIO

Situação óssea
Opções de
tratamento
Destaques
do portfólio
Straumann®

Disponibilidade óssea suficiente

Disponibilidade de altura óssea
posterior insuficiente

Disponibilidade óssea posterior
insuficiente

Seis implantes retos

Implantes curtos na região
posterior

Implantes posteriores inclinados

•
•
•
•

Os implantes BLX e TLX de ∅ 3,75 mm para todas as indicações
Implantes estreitos: BLT ∅ 3,3 mm ou BLX ∅ 3,5 mm
Implantes BLX e TLX curtos de 6 mm
Implantes longos de 18 mm

Diretriz geral do ITI e 6º documento de consenso
• Quatro é o número mínimo de implantes necessários para dar um suporte
confiável e reter a prótese fixa de arcada completa
• Usar mais ou menos de cinco implantes não influencia o implante final
e os resultados protéticos tanto na maxila quanto em mandíbula
• Quando as condições permitem, os implantes devem ser posicionados
no plano axial, e a distribuição anterior e posterior dos implantes deve
ser maximizada
• Se houver limitações anatômicas ou indicações protéticas, o implante
posterior pode ser inclinado ou o uso de implantes de diâmetro estreito
pode ser considerado para evitar uma enxertia

Straumann® Pro Arch
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Excelência em imediatismo.
APOIADO POR EVIDÊNCIAS CLÍNICAS QUE
SUPORTAM A CARGA IMEDIATA
Os sistemas de implantes BLT, BLX e TLX da Straumann® são
projetados para oferecer estabilidade primária confiável para
carga imediata e inclinação opcional do implante para evitar
enxertia óssea extensa.

Straumann® Pro Arch
Resultados retrospectivos do estudo

1.903

99,7%

Implantes BLT
Straumann®

Receberam carga
no dia da cirurgia

1.903 implantes Straumann® BLT (1.144
na maxila e 759 na mandíbula) foram
instalados com sucesso.

O Straumann® Pro Arch BLT tem
comprovação e previsibilidade na prática
diária: 99,7% das 440 arcadas receberam
carga no dia da cirurgia.

98,1%
de taxa de
sobrevivência
do implante

A taxa de sobrevivência global
do implante foi de 98,1% após uma média
de 18 meses de acompanhamento.
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O fluxo de trabalho eficiente
economiza tempo e reduz os custos.
O fluxo de trabalho de carga imediata permite um protocolo eficiente que leva à redução do número
de intervenções cirúrgicas e ciclos de tratamento mais curtos para o paciente, em relação ao protocolo
de tratamento convencional. Se o paciente atender aos requisitos, os dentistas podem instalar a nova
prótese no dia da cirurgia. Para o dentista, isso significa maior eficiência e lucratividade, reduzindo o
tempo em consultório e aumentando a satisfação do paciente em relação ao protocolo de tratamento
convencional.
Como apenas quatro a seis implantes são necessários para a fixação da prótese de peça única, e os
procedimentos de enxertia óssea, dispendiosos, podem ser evitados, os custos do tratamento para
o paciente podem ser significativamente reduzidos em comparação ao tratamento convencional.

A carga imediata é um tratamento, desafiador,
mas desejado por muitos pacientes.
Dr. Frosecchi, Itália

PROTOCOLO IMEDIATO PARA REABILITAÇÃO DE ARCADA COMPLETA,
EM COMPARAÇÃO AO CONVENCIONAL
Imediato*

Apenas uma cirurgia:
Instalação do implante e
restauração provisória fixa
em uma visita.

Mesmo dia
Convencional*

1 2

Enxertia:
É realizada para restaurar a
falta de osso ou tecido mole.

A prótese final é instalada:
O paciente retorna à vida
normal geralmente após
apenas 4– 6 meses

3 meses

4 5

6 meses

Instalação do implante:
Instalação do implante e
restauração provisória fixa.

O paciente pode retornar a uma vida normal depois de apenas 4 - 6 meses em vez de 9 meses.

7 8

9 meses
A prótese final
é instalada:
O paciente
retorna à
vida normal
geralmente após
9 meses.

As próteses provisórias fixas, de carga imediata, precoce ou
convencional com um elemento têm demonstrado altas
taxas de sobrevivência do implante e prótese e podem ser
recomendadas tanto para mandíbula quanto para maxila.
Gallucci, O. alemão (2014).
Declarações de consenso e recomendações clínicas para protocolos de carga de implantes.
* Exemplo do fluxo de trabalho do tratamento
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Straumann® Pro Arch TLX
O icônico Tissue Level encontra
o Imediatismo.
O design do implante Straumann® TLX Implant leva em
consideração os princípios biológicos principais da cicatrização
de tecidos duros e moles. Foi projetado para reduzir
significativamente o risco de inflamação e reabsorção óssea
à medida que a interface implante-pilar é afastada do osso.
O Straumann® TLX oferece a simplicidade do fluxo de trabalho
direto para implante e uma ampla escolha de implantes para
uma situação desafiadora de arcada completa.

Preservação da saúde peri-implantar
Sem folga no nível ósseo. Desenhado para resultados notáveis a longo prazo.
A escolha certa para os pacientes, também com histórico de condições
periodontais.

Simplicidade
e eficiência
• O perfil de emergência integrado e simples
para tratamento dos tecidos moles.
• Cicatrização transgengival.
Sem necessidade de cirurgia
de segundo estágio.
• Visão clara e acesso da conexão,
mesmo na região posterior.

8
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2 ALTURAS DE PESCOÇO
Pescoço
de 2,8 mm

Pescoço de 1,8 mm

Desenhado para
protocolos imediatos
Desenvolvido para estabilidade primária ótima e
protocolos imediatos em todos os tipos de ossos.

Duas alturas de pescoço para facilitar diferentes
situações de gengiva

Fácil manutenção da higiene
Para facilitar a vida dos pacientes.

Menos invasivo
• Opção de implante curto.
• Uma opção de diâmetro de implante pequeno,
∅ 3,75 mm para todas as indicações
• Várias opções de pescoço estreito para um espaço
limitado. Agora para todas as indicações.

Direto para o fluxo de
trabalho do implante
• Simplicidade do protocolo direto para implante com
próteses fixas múltiplas aparafusadas e próteses
protocolos ou usando prótese fixa múltipla/prótese
protocolo Variobase.
• Até 40º de compensação de divergência entre dois
implantes.

Straumann® Pro Arch
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Straumann® Pro Arch BLX
Confiança além do imediatismo.
Um sistema, mesmo para casos desafiadores, e uma ampla
gama de implantes de 6 mm a 18 mm. O implante Straumann®
BLX é projetado para estabilidade primária e proporciona
flexibilidade de tratamento, de modo que você pode oferecer
aos pacientes edêntulos um amplo portfólio confiável com
materiais e tecnologias clinicamente comprovados.

Ampla gama de opções de implantes
Escolha entre 42 modelos de implantes: comprimento de implante de 6 mm a 18 mm
e diâmetro de implante de ∅ 3,5 mm a ∅ 6,5 mm.

Design de rosca
otimizado
Roscas rasas otimizadas em implantes de ∅ 3,5 mm e
∅ 3,75 mm. Projetado para aplicações de osso macio
e osso duro.

Pilar angulado arredondado
Desenvolvido para maximizar o espaço para o tecido
mole. Escolha de alturas de transmucoso: de 3,5 mm
a 5,5 mm. Torque de 35 NCM.

* Dados em arquivo para Straumann® VeloDrill™ e Twist Drill PRO

10
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Protocolo de perfuração
simplificado
Menos etapas e sequência flexível, com um novo
design de broca para minimizar a geração de calor.*

∅ 3,75 mm para todas as
indicações
Design de implante com núcleo fino e totalmente cônico, que
permite o uso de protocolos de preservação óssea com um
implante de ∅ 3,75 mm aplicável para todas as indicações.

Uma conexão
Conexão cônica interna híbrida TorcFit™,
uma conexão de ∅ 3,5 a ∅ 6,5 mm, com
resistência para simplicidade e eficiência.

Dynamic Bone Management
O Implante Straumann® BLX possui propriedades únicas, que permitem maior
controle sobre o torque de inserção para obter uma excelente estabilidade
primária e assegurar a confiança nos protocolos imediatos.

Straumann® Pro Arch
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Straumann® Pro Arch BLT
Versatilidade e previsibilidade.
O implante Straumann® Bone Level Tapered
(BLT) proporciona estabilidade primária confiável
comprovada.¹ Ê ³ O BLT é uma poderosa combinação
de Roxolid®, SLA® e SLActive®, Bone Control Design™,
conexão CrossFit®, diversidade protética e um design
apicalmente cônico.
A forma cônica comprime a osteotomia subpreparada e foi projetado
para permitir que você domine eficazmente os desafios da reabilitação
de arcada completa.

Estabilidade primária
O design apicalmente cônico do implante Straumann® Bone Level
Tapered proporciona uma excelente estabilidade primária¹Ê³

Pilares aparafusados
• Angulações de pilares de 17° e 30° permitem
superar as angulações dos implantes
• Arredondados para perfil de emergência
• Alturas de transmucoso de 1,5 mm a 3,5 para pilares
retos e 2,5 mm (17 º) / 3,5 mm (30 º) a 5,5 mm para
pilares angulados

12
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Bone Control Design™
•
•
•
•

Preservação otimizada da crista óssea
Respeita a distância/largura biológica e controla o microgap
Posição ideal da interface com a superfície lisa e rugosa
Design de implante biomecânico e osteocondutividade da
superfície do implante

Conexão CrossFit®
• Conexão protética interna autoguiada
• Manuseio mais fácil e confiança no posicionamento do
componente
• Precisão garantida anti-rotacional e estabilidade mecânica
a longo prazo
• Flexibilidade restauradora

Implante estreito de 3,3 mm
Opções de tratamento com implantes estreitos com o material de alto desempenho Roxolid® permitem aos dentistas
preservarem o osso e evitarem a enxertia óssea em situações
clínicas, com pequeno volume ósseo.⁴⁷¹²  ¹⁶

Straumann® Pro Arch
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Straumann® Pro Arch BLT
com cirurgia guiada
Planejamento protético preciso e instalação do implante: tratamento de um caso de arcada
completa complexo utilizando cirurgia guiada e carga imediata com Straumann® Pro Arch BLT.

Dr Sergio Piano
DDS, Genoa, Itália

Relatório de um caso clínico por Dr. Sergio Piano, Itália
Componentes principais utilizados:

Situação inicial.

Design de sorriso digital.

Planejar a posição do implante no planejamento software coDiagnostiX®.

Colocação do BLT Roxolid® de ∅ 3,3 mm
Implante SLActive®.

Pilares aparafusados instalados.

Consulta de acompanhamento em 3 meses.

Ponte de zircônia de contorno completo foi
usinada e aderida em copings Variobase®.

Restauração definitiva instalada.

O Straumann Pro Arch BLX
com Smile in a box™
Reabilitação de arcada dupla utilizando cirurgia guiada e carga imediata com Straumann®
Pro Arch BLX e serviço Smile in a Box™.

Dr. Abid Faqir, BDS,
Glasgow, Reino Unido

Relatório de um caso clínico por Dr. Abid Faqir, RU
Componentes principais utilizados:

14
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Situação inicial do paciente.

Planejar a posição do implante no software
de planejamento coDiagnostiX® pelo serviço
Smile in a Box™.

Guias pré-fabricados e restaurações
provisórias fornecidas pelo serviço
de Smile in a Box™.

Aumento ósseo após implantes Straumann®
BLX foram instalados. Prova das próteses
provisórias inteiramente guiadas e instalação
dos copings provisórios.

Restauração provisória instalada.

Prótese fixa múltipla de zircônia Anthogyr
Simeda® e prótese fixa múltipla híbrida de
titânio.

Restaurações definitivas instaladas.

Restaurações definitivas instaladas.

Straumann® Pro Arch TLX
Reabilitação imediata da mandíbula edêntula com Straumann® Pro Arch TLX.
Relatório de um caso clínico por Dr. Leonello Biscaro, Itália

Dr Leonello Biscaro,
DDS, Adria, Itália

Componentes principais utilizados:

Situação inicial.

Guia multifuncional de acrílico instalado

Instalação dos implantes Straumann® TLX
Ø 3,75 mm 8 mm, 12 mm, 10 mm, 14 mm de
comprimento Roxolid® SLActive®.

Implantes TLX iniciais instalados.

Copings provisórios para prótese temporária.

Prótese provisória pronta para a carga
imediata no dia da cirurgia.

Radiografia da restauração definitiva
instalada.

Restauração definitiva instalada.

Straumann® Pro Arch
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Máxima flexibilidade restauradora para
uma restauração estética e eficiente.
Com os sistemas originais, inigualável precisão e alta
qualidade, o portfólio de próteses Straumann® abordam as elevadas expectativas estéticas do paciente,
com a flexibilidade para caber em seus orçamentos.
PILARES STRAUMANN® VARIOBASE®
• Permitem uma boa solução para restaurações de prótese fixa múltipla
protocolo totalmente em zircônia
• Formato superior cilíndrico suporta a união confiável da estrutura
• O auxiliar de cimentação juntamente com o coping promovem um
procedimento de cimentação mais fácil e mais rápido

Prótese fixa múltipla ZrO₂/PEEK/PMMA

16
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A combinação de Straumann® CARES® e Createch*
proporcionam aos dentistas o acesso a um completo
portfólio de próteses de um parceiro confiável. Eles
podem ficar acima da concorrência e poderão oferecer
restaurações personalizadas de qualidade, levando em
consideração as condições financeiras dos pacientes.

* Disponível apenas na Europa

PRÓTESES FIXAS MÚLTIPLAS E PRÓTESES PROTOCOLO
APARAFUSADAS STRAUMANN® CARES®
•
•
•
•

Estruturas usinadas personalizadas para restauração definitiva
Vários designs de protocolo e próteses fixas múltiplas disponíveis
Próteses protocolo e próteses fixas múltiplas no nível do pilar
Canal do parafuso reto e angulado

Próteses protocolo e próteses fixas múltiplas aparafusadas para prótese fixa

Prótese
protocolo
fixa básica

Prótese
protocolo
fixa
avançada

Híbrida
básica

Híbrida
Premium

Pilar híbrido

Prótese fixa
múltipla

MA

Straumann® Pro Arch
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Uma combinação vencedora
de tecnologias baseadas em
evidências torna o Pro Arch único.

INVASIVIDADE REDUZIDA
COM ROXOLID®

SLACTIVE® PARA PACIENTES
COMPROMETIDOS

A invasividade é reduzida com o Roxolid®, permitindo
opções de tratamento com implantes mais curtos e
mais estreitos para preservar o osso e evitar a enxertia
em situações clínicas com pequeno volume ósseo.
Excelentes taxas de sobrevivência e sucesso no uso
prático diário, depois de 2 anos. Menor necessidade
de aumento ósseo, pela utilização de implantes com
diâmetro estreito (3,3 mm).⁴⁷¹²  ¹⁶

O SLActive® melhora a regeneração óssea, reduz
o tempo de cicatrização e proporciona um alto índice
de sucesso mesmo em pacientes comprometidos com
diabetes ou pacientes irradiados, lhe dá paz de espírito
ao tratar casos desafiadores.⁵⁶⁷  ¹¹²⁶ Os implantes com
superfície SLActive® são seguros e previsíveis, quando
utilizados em procedimentos de carga imediata e
precoce não oclusal.²⁷

Roxolid®, resistência à tração 20% maior¹⁵

70%
Grau de formação de novo osso
na superfície do implante

Resistência à ruptura [MPa]

1000

~20%

~80%
800

~50%
600

400
ASTM TiGr4*

Straumann®
TiGr4
usinado a frio**

Straumann®
Roxolid®**

O Roxolid® apresenta uma resistência à tração 20%
maior que o titânio usinado a frio da Straumann® e
uma resistência 80% maior que o titânio padrão grau 4.
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■ SLActive® ■ SLA®

2

3
4
5
Período de cicatrização em semanas

6

A superfície SLActive® apresenta uma integração mais
rápida no osso neoformado depois de 4 semanas (50%),
comparada com a superfície SLA® (30%).¹¹
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Tentar regenerar o periodonto do paciente sem Straumann®
Emdogain® em locais em que a inflamação não está resolvida é como
tentar plantar novas árvores em uma floresta em chamas. Primeiro,
você precisa apagar o incêndio e, em seguida, você pode se preocupar
com o plantio de novas árvores.
Prof. Dr. Véronique Benhamou
McGill University, Canadá

Desempenho no grupo de pacientes
diabéticos

EMDOGAIN® ACELERA
SIGNIFICATIVAMENTE A
REGENERAÇÃO PERIODONTAL E A
CICATRIZAÇÃO DO TECIDO MOLE.
O Emdogain® acelera o processo de cicatrização de
ferida precoce em relação ao mesmo procedimento sem
Emdogain®. O Emdogain® reduz a dor e o inchaço em
comparação ao tratamento com membrana. Estudos
recentes demonstraram o potencial anti-inflamatório
eficaz de Emdogain®.¹⁸  ²⁵

100%

de taxa de sucesso

Estudo clínico prospectivo de caso-controle
• 15 pacientes diabéticos
• 14 pacientes saudáveis

O Emdogain® aumenta a taxa de
reepitelização, e a taxa de fechamento da
ferida é mais do que duplicada¹⁸***

100%

100%

80%
Reepitelização

98%

96%

94%

+ 25%

100%

+ 70%

60%
40%
20%
0%

SLA®

SLActive®

Dia 1

Dia 3

Dia 7

■ com Emdogain® ■ sem Emdogain®

Ensaio clínico randomizado:*
• 102 implantes, 20 pacientes
• 20 pacientes, pós-quimiorradioterapia
*Valor ajustado, excluindo os pacientes que morreram de câncer.
Exclui quatro pacientes adicionais que morreram de câncer.
Portanto, o gráfico é baseado em 15 pacientes com 79 implantes.

A quantidade de reepitelização é 70% maior
no dia 1 e 25% maior 3 dias após a cirurgia.

* Norma ASTM F67 (descreve a resistência à tração mínima do titânio anelado)
** Dados em arquivo para implantes de titânio usinados a frio e Roxolid® Straumann

Straumann® Pro Arch
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Straumann® Pro Arch com
soluções digitais CARES®.

Captura
de dados
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Planejamento

Design

FLUXOS DE TRABALHO
INTEGRADOS.
CONECTIVIDADE PERFEITA.

PLANEJAMENTO DO
TRATAMENTO COM
coDiagnostiX®

Combinam materiais premium com equipamentos odontológicos eficientes, cuidadosamente selecionados, e a última
tecnologia digital para fornecer um fluxo de
trabalho digital ininterrupto, aberto e totalmente validado para os dentistas. Fluxos de
trabalho integrados, totalmente digitais, e
conectividade contínua Concebidas para se
ajustarem. Ferramentas e serviços adicionais para a restauração imediata de arcada
completa.

coDiagnostiX®– uma ferramenta de planejamento digital para instalação do implante, que lhe permite planejar totalmente
casos de pacientes edêntulos de maneira fácil e precisa. A ferramenta dispõe de
inúmeras funções de planejamento e de
aferição, incluindo a detecção automática
do canal do nervo, várias funções de monitoramento à distância, bem como a projeção de guias cirúrgicos e de resseção óssea.

Produção

Acabamento

Cirurgia

Restauração
provisória
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SMILE IN A BOX.
CRIE O SEU PRÓPRIO “MIX”.
Straumann® Smile in a Box é um serviço
de fabricação e planejamento de
tratamento integrado, modular e digital.
Você seleciona os serviços que precisa,
e a Straumann® entrega tudo o que você
precisa para o tratamento, tudo em uma
caixa. O Straumann® Smile in a Box torna
o planejamento do tratamento simples e
previsível em relação ao tempo, custos e
resultados.

OPÇÕES DE SERVIÇOS SMILE IN A BOX
Use o fluxo de trabalho completo para todas
as etapas de tratamento
Serviço completo

Selecione as etapas de fluxo de trabalho desejadas
e necessárias para a configuração individual
Serviço modular

Guias cirúrgicos planejados por coDiagnostiX®

Guias cirúrgicos planejados por coDiagnostiX®

Guias cirúrgicos projetados por coDiagnostiX®

Guias cirúrgicos projetados por coDiagnostiX®

Restauração provisória projetadas por CARES® Visual

Restauração provisória projetadas por CARES® Visual

Chamada de tratamento executada pelo serviço
Straumann®

Chamada de tratamento executada pelo serviço
Straumann®

Guias cirúrgicos produzidos pela Straumann®

Guias cirúrgicos produzidos pela Straumann®

Restauração provisória confeccionada pela Straumann®

Restauração provisória confeccionada pela Straumann®

Implantes, pilares e dispositivos auxiliares solicitados
pelo serviço Straumann®

Implantes, pilares e dispositivos auxiliares solicitados
pelo serviço Straumann®

Tudo será entregue em uma caixa, pronto para usar no dia da cirurgia

É “Smile in a Box” quando 2 ou mais produtos são entregues a partir da produção
centralizada Straumann®

Straumann® Pro Arch
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Desenvolva o seu consultório.

As nossas soluções de carga imediata em combinação
com as ferramentas de comunicação com o paciente
e de desenvolvimento da prática podem ajudá-lo a
aumentar a aceitação do tratamento e desenvolver
o seu consultório.
Desenvolva o seu consultório, expandindo as opções de tratamento,
reduzindo o tempo em consultório e otimizando a comunicação com
o paciente, para atrair novos encaminhamentos e ampliar as opções
de tratamento para os pacientes existentes. A comunicação com
o paciente é um investimento que vale a pena, especialmente para
pacientes edêntulos e pacientes com dentição terminal.

FERRAMENTAS DEDICADAS DE COMUNICAÇÃO
COM O PACIENTE DA STRAUMANN®
•
•
•
•
•
•
•
•

22
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Kit de publicidade para a web e mídia social
Vídeo da sala de espera
Conteúdo da página da web
Brochuras e folhetos educativos para o paciente
1:1 Modelo dental Pro Arch Fixed
Animações para tratamento de pacientes edêntulos
Guia de tratamento para pacientes
Passaporte do implante

Straumann® Pro Arch
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Aumente o seu nível de confiança.
Para garantir um resultado previsível para cada
paciente, o Straumann® Pro Arch é suportado por
um forte programa de educação personalizado.
UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SOB MEDIDA PARA VOCÊ E SUA EQUIPE
Os cursos desenvolvidos para dentistas e membros de sua equipe com especializações, preferências
e níveis de experiência variados:
• Reuniões de interação Straumann® Pro Arch
Para dentistas com experiência substancial em restaurações de arcada total fixa.
• Experiências Clínicas Straumann® Pro Arch
Para os dentistas que gostariam de desenvolver ou aprofundar os seus conhecimentos em
restaurações de arcada completa fixa. Disponível como um curso de dois dias ou como uma
Mini-Residência Clínica.
• Straumann® Pro Arch para laboratórios protéticos
Projetado para atender às necessidades específicas de técnicos de laboratório protético que
trabalham com restaurações de arcada total fixa.

Entre em contato com seu representante de vendas
para obter mais informações sobre os cursos Pro Arch
disponíveis da Straumann®.

Straumann® Pro Arch

490.140.indd 23

23

19/11/2021 10:36

Straumann® Pro Arch
Concebidas para se ajustarem.
Projetadas para durar.
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