PACIENTES EDÊNTULOS

Soluções Straumann® para pacientes edêntulos

Porque nós todos somos únicos.
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Abordagem centrada
no paciente
Não há dois casos iguais dentre os milhões
de pessoas que enfrentam problemas
dentários. Ter a solução correta para cada
paciente é um desafio que todo dentista
enfrenta.
Com as soluções Straumann® para pacientes edêntulos,
você tem toda uma carteira de produtos concebidos
para atender às expectativas de diferentes grupos, e
tratar ainda mais pacientes.

SOLUÇÕES REMOVÍVEIS STRAUMANN® PARA PACIENTES EDÊNTULOS

Sistema Straumann® Mini Implant

Sistema de retenção Straumann® Novaloc®

Restauração imediata* para pacientes com
reabsorção óssea horizontal. A qualidade
comprovada de Roxolid® e o durável sistema
de retenção Optiloc® com revestimento
ADLC e material PEEK.¹

Restauração de longa duração com ótimo
custo-benefício. Revestimento ADLC do pilar
com uma excelente resistência ao desgaste¹
e compensação de até 60° de divergência de
implante.

* Se a estabilidade primária é alcançada

Restaurações removíveis CARES®
Próteses protocolo
Uma peça/duas peças

Prótese protocolo em formato de U Dolder®
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Prótese protocolo usinada
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Mais informações em
www.straumann.com/edentulous

SOLUÇÕES FIXAS STRAUMANN® PARA PACIENTES EDÊNTULOS

Straumann® Pro Arch com implantes BLT,
BLX e TLX

Sistemas de implante TL e BL Straumann®

Implante zigomático Straumann® com BLX

Os implantes cônicos Straumann são
projetados para fornecer estabilidade
primária² e inclinação de implante opcional
para evitar enxerto ósseo extenso.

Restaurações confiáveis com o implante
de 4 mm mais curto do mercado.³ Solução
aparafusada com o sistema de implante BL.

Dois designs de implante para adequar-se
à anatomia e ao déficit ósseo do paciente.
Compatível com o portfólio de próteses
Straumann® BLX e BLT.

Restaurações aparafusadas CARES® (Para mais opções, entre em contato com o representante de vendas Straumann)
Próteses fixas múltiplas

Prótese protocolo fixa básica

Uma peça

Duas peças

Prótese fixa múltipla/Ti/CoCr Prótese fixa múltipla

Prótese fixa múltipla ZrO2/PEEK/PMMA
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Serviço Smile in a Box™
Smile in a Box™ – um serviço de fabricação e
planejamento de tratamento integrado, modular e
digital. O dentista seleciona os serviços desejados
e a Straumann entrega todo o necessário para o
tratamento em uma caixa. O Smile in a Box™ torna
o planejamento do tratamento simples e previsível
em relação ao tempo, custos e resultados.

Concebidas para se ajustarem.
Ferramentas e serviços
adicionais para a restauração
imediata de arco completo.
Planejamento de tratamento com o
coDiagnostiX®
O coDiagnostiX® é uma ferramenta de planejamento
para instalação de implante digital, que permite
ao dentista planejar casos de arcada completa 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.

Mais informações em
www.smileinabox.com

Soluções digitais do Straumann Group

Conectam equipamentos odontológicos eficientes, cuidadosamente selecionados, com a última tecnologia digital e materiais
premium para fornecer um fluxo de trabalho digital ininterrupto,
aberto e totalmente validado para os dentistas. Orquestrando
totalmente os líderes do setor da odontologia digital.
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Mais informações em

www.straumann.com/edentulous
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