EFICIÊNCIA PROTÉTICA

Desempenho. Parceria.
Perfeição.
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A Straumann® cria um ambiente de colaboração, no qual dentistas e
técnicos de laboratório desfrutam de um relacionamento próximo,
construído com base no entendimento das necessidades mútuas e
habilidades técnicas: as bases de uma colaboração confiável.
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Desempenho dedicado
à perfeição.
Na implantodontia, os laboratórios protéticos
são os artesãos, proporcionando desempenhos
excepcionais nos bastidores. Para alcançar este
nível de desempenho, sistemas e ferramentas de
última geração são essenciais. A Straumann® e
os profissionais de odontologia têm trabalhado
em conjunto por mais de seis décadas, fazendo
progressos significativos na implantodontia.
Por causa de nossa história como pioneiros na implantodontia, podemos
ajudá-lo a moldar o futuro com as ferramentas certas. Somos apaixonados pelo
progresso. Juntos, vamos continuar a ultrapassar os limites da possibilidade de
proporcionar aos pacientes as melhores soluções protéticas, hoje e no futuro.
Porque você tem paixão pelo desempenho, as soluções protéticas Straumann®
oferecem um abrangente portfólio inovador de configurações para quase
todas as indicações e fluxos de trabalho.

DESEMPENHO

PARCERIA

PERFEIÇÃO

Ampla variedade de soluções
protéticas. Eficientes sistemas de
última geração e fluxos de trabalho.

Colaboração confiável baseada na
compreensão mútua. Excelente
gama de serviços e garantias.

Sistema originais confiáveis e
clinicamente comprovados. Design
preciso e alta qualidade consistente.

Soluções protéticas Straumann®
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Entender as suas necessidades
em todos os detalhes
INSTALAÇÃO COM
COMODIDADE

PROCEDIMENTOS
SIMPLIFICADOS

CONFORTO TODOS
OS DIAS

Pilares aparafusados
Straumann® Bone Level

Dispositivo de cimentação para
Straumann® Variobase® para
prótese fixa múltipla/barra

Sistema de retenção
Straumann® Novaloc®
Quando a durabilidade
e resistência importam.

ѹѹ Realize restaurações em quase
qualquer situação de paciente,
com 3 angulações e 4 alturas
de transmucoso
ѹѹ Experimente uma instalação
com comodidade graças ao
pino de instalação

ѹѹ Uma ferramenta única para
ajudar os laboratórios protéticos
ѹѹ Especialmente concebida para
suportar um procedimento de
cimentação rápido, simples e
confiável
ѹѹ Mesmo com implantes com
grande angulação

ѹѹ Sistema de fixação de prótese
híbrida
ѹѹ Em combinação, os materiais
PEEK¹ e ADLC² contribuem para
excelente resistência ao desgaste
ѹѹ Os encaixes de matriz em PEEK¹
oferecem excelentes propriedades
químicas e físicas

1 PEEK: Poliéter-éter-cetona 2 ADLC: Carbono amorfo tipo diamante
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A perfeição está em cada
passo do caminho
Os técnicos em prótese dentária e dentistas restauradores desempenham um papel significativo na
melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Os
pacientes esperam um resultado altamente estético
e funcional, independentemente da idade, estilo de
vida, ou histórico médico. A sua reputação depende de
proporcionar resultados confiáveis e duradouros.
Os nossos sistemas de implantes são feitos para durar, oferecendo precisão
excepcional e consistente alta qualidade. Estamos orgulhosos do excelente
desempenho demonstrado por inúmeros estudos clínicos. O nosso segredo?
Cada componente foi desenvolvido e validado como parte integrante de um
sistema completo original. Simplesmente oferecer aos seus pacientes uma
solução em que você confia.

SISTEMAS ORIGINAIS, CLINICAMENTE COMPROVADOS.
ѹѹ Todos os anos, mais de uma centena de publicações revisadas por
especialistas validam o desempenho dos nossos produtos
ѹѹ Estudos de longo prazo em mais de 600 pacientes confirma a validação
das taxas de sobrevivência de 97-99 % dos nossos sistemas de implante
durante um período de 10 anos1-5
ѹѹ Resultados impressionantes foram relatados por uma publicação revisada
por especialistas, confirmando a posição de destaque da Straumann nesse
campo6, 7

Taxa de sobrevivência
do implante
(10 anos)

97 – 99 %

Taxa de sucesso dos componentes
protéticos secundários originais*
Straumann® (10 anos)2

97 %

* Comunicação pessoal Dr. Wittneben: Em 278 dos 303 pacientes, os componentes protéticos 100% originais Straumann®
puderam ser verificados; 25 pacientes não puderam ser contatados, pois seus dentistas se aposentaram durante o
período do estudo.
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Um portfólio de superação.

Parcerias com a Straumann® para alavancar a
excelência na odontologia protética com uma
variedade abrangente de soluções protéticas
de alta qualidade, a partir de uma única fonte
confiável. A tecnologia digital e os novos
materiais estão revolucionando a odontologia.
Neste ambiente em constante mudança, deixe
a Straumann® ajudar o seu laboratório protético
a permanecer na vanguarda da inovação
e combinar o conhecimento para fornecer
soluções notáveis.

A mais ampla gama de
componentes protéticos
•
•
•
•

Para implantes Tissue e Bone Level
Aparafusados e cimentados
Fluxos de trabalho convencionais ou digitais
Designs padrão e anatômicos, incluindo
canais do parafuso angulados
• Ouro, ZrO2, TAN, Ti, CoCr
• Desde restaurações de espaço unitário até
de arcada completa
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Serviços de usinagem
centralizada CARES®
Pilares Straumann® em combinação com CARES®
X-Stream™ através de usinagem centralizada
ѹѹ Solução totalmente automatizada
ѹѹ Com apenas um escaneamento e um design
adaptável, todos os componentes protéticos
necessários são fabricados em um ambiente
validado pela Straumann e são enviados juntos
em uma única entrega

Estética totalmente
personalizada
Variedade abrangente de soluções personalizadas, desde a qualidade padrão até a mais alta qualidade.
Pilares personalizados Straumann®, solução
em 1 unidade

Pilar Straumann® Variobase®, solução
em 2 unidades

Próteses fixas múltiplas e próteses protocolo
aparafusadas Straumann®
Soluções em 1 ou 2 unidades

Design personalizado com estética superior.

Design de alta qualidade com cam de retenção.

Soluções tecnicamente avançadas para a
individualização máxima.

Escolha de várias opções de materiais: ZrO2,
TAN, Ti, CoCr.

Variedade inigualável de indicações e materiais
restauradores.

Escolha de várias opções de materiais: ZrO2, Ti,
CoCr. Para próteses fixas ou removíveis, direto para
implante ou no nível do pilar.

Exclusivo pilar de zircônia em 1 unidade para
a região anterior com reduzida altura de
transmucoso.

Um conceito que abrange todas as necessidades
individuais. Escolha o fluxo de trabalho de sua
preferência para design e produção.

Portfólio abrangente, incluindo canais do parafuso
angulados. Diversidade de designs de próteses
protocolo por Createch® para Straumann®.

Soluções protéticas Straumann®
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O seu parceiro para o sucesso.
Basta contar conosco.
Oferecer as melhores soluções em menos
tempo e para mais pacientes é essencial para
um laboratório protético. Com o apoio da
Straumann®, você pode descobrir um mundo
de possibilidades para impulsionar a eficiência
através da economia de tempo e custo e
aumentar a lucratividade em seu laboratório.
MAIS TEMPO LIVRE PARA SE
CONCENTRAR NO QUE IMPORTA
Libere tempo e recursos valiosos para se concentrar
no seu negócio principal. Não importa se você
escolher uma abordagem totalmente digital,
mista ou convencional, a Straumann® oferece uma
base segura na qual cada componente se encaixa
para dinamizar o fluxo de trabalho e aumentar
a eficiência. De produtos a soluções, fluxos de
trabalho e entrega, tudo a partir de uma única
fonte em que você pode confiar.

VARIEDADE INCOMPARÁVEL DE
SERVIÇOS E GARANTIAS

GUIA PARA SELEÇÃO DE PRÓTESES
Com esta ferramenta on-line, você pode facilmente
encontrar e compartilhar os pilares e auxílios
específicos mais adequados para um caso em
particular. Selecione a sua solução baseada na
plataforma e indicação do tipo de implante e gere
uma lista detalhada com números de pedido.
www.straumann.com/prosthetic-selection-guide*
*A ferramenta não está disponível em todos os países

Beneficie-se de um ambiente de trabalho
apoiador e colaborativo, que conecta os campos
de especialização. Não importa o caso, você pode
entrar em contato com a nossa equipe de suporte
especializado que irá ajudá-lo a encontrar a solução
que você precisa. No caso de quebra, a nossa
garantia Straumann® lhe dá segurança e assegura
a paz de espírito.
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Garantia vitalícia Straumann®
Substituição por um implante equivalente e pilar
metálico equivalente.

Garantia vitalícia Roxolid® Plus
Temos tanta confiança na qualidade e durabilidade
de cada implante Roxolid®, que oferecemos a melhor
garantia do setor.
ѹѹ A garantia vitalícia Roxolid® Plus não apenas cobre
o implante, mas também parte do custo
de tratamento em caso de fratura do implante
ѹѹ A garantia vitalícia Roxolid® Plus é mais do que
uma promessa de durar toda uma vida, ela define
o padrão de referência e aumenta a confiança nos
implantes Roxolid®, independentemente
do tipo que você escolher

Kit de Manutenção
Tenha uma solução técnica, mesmo em casos
desafiadores, onde quer que você esteja. Restaure
um sistema de implante-pilar Straumann® - sem
precisar remover o implante - quando o componente
protético for “danificado”.

Soluções protéticas Straumann®
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Paixão pela perfeição.

Compartilhamos a sua paixão pela perfeição,
até o mínimo detalhe. Estamos constantemente
nos esforçando para melhorar ainda mais a
nossa oferta de produtos, soluções e serviços,
tendo em mente o conforto, segurança e
satisfação do paciente.
Nossa completa linha de soluções
projetada para entregar confiabilidade, flexibilidade e eficiência, enquanto lhe dá suporte em cada passo do
caminho. Adotamos as diretrizes de
qualidade mais elevadas e mais rigorosas, desde o desenvolvimento de
produtos até o design e fabricação.
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Tudo sai de nossas instalações de
produção após ter sido submetido a
testes exaustivos para assegurar um
ajuste perfeito. E tudo com a garantia
de qualidade Straumann® para que
você possa fornecer um trabalho de
arte dentário com precisão digital.

Soluções protéticas Straumann®
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Contate seu representante Straumann® local agora
mesmo, ou visite www.straumann.com.

Soluções protéticas Straumann®
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