
Soluções anguladas (SA) Straumann® 

Flexibilidade e precisão  
a partir de um ângulo  
diferente

EFICIÊNCIA PROTÉTICA

490.282.indd   1 26/03/2019   15:45



ORIGINAL
Tire proveito do ajuste preciso  

e da qualidade da conexão  
original Straumann
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Tire proveito das vantagens de restaurações  
parafusadas mesmo na região anterior e em  
casos complexos.

As restaurações parafusadas podem ter limitações, quando se trata de estética, 
funcionalidade e acesso. Com as soluções anguladas (SA) Straumann®, você 
pode usar uma prótese parafusada, onde uma solução cimentada seria a sua 
única escolha.

As soluções anguladas oferecem opções de tratamento flexíveis para uma 
ampla variedade de indicações na região anterior e posterior e lhe oferece 
a opção de design convencional ou digital. Elas permitem que você incline 
o canal de acesso ao parafuso de suas restaurações em até 30°, para que a 
saída do parafuso esteja localizada na sua posição ideal para a obtenção de 
resultados estéticos e funcionais.

Para facilitar o uso, a chave SA mantém o mesmo recurso autofixante das 
chaves Straumann® padrão. O comprovado torque de 35 Ncm para conexão e 
inserção do parafuso cônico Straumann® proporciona uma potente força de 
retenção para a restauração.

Expanda as suas opções

FÁCIL DE UTILIZAR 
Fluxo de trabalho simples,  

fácil manejo

ESTÉTICA
Até 30° de angulação do canal  

de acesso ao parafuso. 
Diâmetro pequeno do canal  

de acesso ao parafuso.

FLEXIBLE
Todas as indicações, plataformas, 

digitais e convencionais

 Soluções anguladas Straumann® 3

490.282.indd   3 26/03/2019   15:45



Straumann® 
Chave SA

CHAVES CONTRA- 
ÂNGULOS

PARAFUSOS

 | Fácil de utilizar
 ѹ Uma chave autorretentiva para todas as 

plataformas Straumann®
 ѹ Fluxo de trabalho simples com cimentação 

extraoral 
 ѹ Acesso simples para procedimentos de revisão
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048.899, 
NNC

048.906, 
RN/WN 

046.789046.787 046.788 046.790 046.791046.786 025.0055, 
NC/RC

025.0054, 
para SRA

Os parafusos mostrados são compatíveis 
com Variobase® para coroa SA e com as 
próteses fixas múltiplas aparafusadas SA.
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NÍVEL ÓSSEO, 
AH 3,5 MM

NÍVEL TECIDUAL, 
AH 5,5 MM

NÍVEL TECIDUAL, 
AH 3,5 MM

NÍVEL ÓSSEO, 
AH 5,5 MM
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Straumann® Variobase® 
para coroa SA

A solução eficiente para restaurações estéticas 
unitárias, inclusive na região anterior.

 ѹ Angulação de até 25º do canal de acesso ao 
parafuso

 ѹ Estética inquestionável na região anterior com 
orifício de parafuso colocado lingualmente

 ѹ Fácil acesso e melhor funcionalidade na região 
posterior

 ѹ Risco reduzido de fratura devido ao pequeno 
diâmetro do canal de acesso ao parafuso, 
deixando mais espaço para a restauração

048. 876, 
NNC

048.878, 
WN

048.877, 
RN

022.0093, 
NC

022.0096, 
RC

048.880, 
RN

048.881, 
WN

022.0084, 
NC

022.0087, 
RC

048.879, 
NNC
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Proporciona uma base para obter excepcionais resultados 
de restauração. A excelente flexibilidade do design, 
associada a altos padrões de precisão, garante um perfil 
de emergência individualizado, criado de acordo com 
a situação específica do paciente. O resultado: Pilares 
personalizados para resultados altamente estéticos, 
para dente unitário com restauração parafusada.

 ѹ Angulação de até 30° do canal de acesso ao parafuso
 ѹ Feito de coron®, a liga de cobalto-cromo reconhecida 

e comprovada da Straumann
 ѹ Pode ser diretamente revestido usando o 

revestimento de porcelana padrão
 ѹ Resultados estéticos com formatos personalizados e 

perfil de emergência individual

Os parafusos anodizados inteiramente verdes são 
somente compatíveis com o pilar CARES® CoCr SA. 

O pilar em uma única peça,  
personalizado, para revestimento  
estético direto.
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Pilar CoCr Straumann® 
CARES® SA

PARAFUSOS

048.912 025.0076

490.282.indd   6 26/03/2019   15:45



As próteses fixas múltiplas estão disponíveis em 
dois materiais: titânio grau 4 e liga de cobalto-
cromo (coron®) para a restauração de implantes 
Straumann®.

 ѹ Angulação de até 25º do canal de acesso ao 
parafuso

 ѹ Cada canal de acesso ao parafuso pode ser 
angulado individualmente

 ѹ Pode ser usado em casos de acesso limitado e 
comprometimento da funcionalidade oclusal

A solução sob medida de vários 
elementos para construção e fa-
bricação de superestruturas para-
fusadas complexas.
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Prótese fixa múltipla 
aparafusada Straumann®  
CARES® SA
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Eficiência protética

ESTÉTICA INQUESTIONÁVEL
 ѹ Comparáveis às restaurações cimentadas
 ѹ Reabilitações protéticas reversíveis
 ѹ Instalação flexível do implante, orientada pela prótese

FÁCIL ACESSO E MELHOR FUNCIONALIDADE
 ѹ Posição ideal da saída do canal de acesso ao parafuso para adquirir força e durabilidade
 ѹ Fácil acesso com o canal do parafuso inclinado mesialmente para pacientes com restrição na abertura da boca
 ѹ Melhor função oclusal

UTILIZE O FLUXO DE TRABALHO DE SUA PREFERÊNCIA
 ѹ Projete a restauração utilizando seu fluxo de trabalho preferido, seja digital ou convencional

As soluções anguladas (SA) Straumann® 

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2019. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.

49
0.

28
2/

pt
br

/C
/0

0 
02

/1
9

Pilar em estoque:
Straumann® Variobase®  
para coroa SA

Straumann® CARES®
Próteses fixas múltiplas  
parafusadas SA

Fluxo de trabalho tradicional
(Molde e prensa)
Fluxo de trabalho digital
CARES® X-Stream™

Pilar personalizado:
Pilar CoCr Straumann® CARES®

Fluxo de trabalho digital

Fluxo de trabalho digital
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