
Visão geral do sistema

STRAUMANN® 
IMMEDIAXY™
Levando a carga imediata 
para o próximo nível.
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LEVANDO A CARGA 
IMEDIATA PARA O 
PRÓXIMO NÍVEL.

2 Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™

"Mais do que apenas um fornecedor, a 
Straumann® é uma parceira confiável, 
de longo prazo, que fornece suporte 
de serviços, treinamento e marketing 
para ajudá-lo a desenvolver o seu 
consultório."
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PARCERIA ABRANGENTE
Como uma verdadeira parceira, a Straumann® 
oferece serviços, treinamento e iniciativas de 

crescimento do consultório em combinação com 
excelentes produtos e soluções. 

EFICIÊNCIA
O Straumann® ImmediaXy™ coloca a 

simplicidade operacional e a otimização do 
fluxo de trabalho no centro de suas soluções, 

seja digital, cirúrgica ou restauradora.

CONFIANÇA
O ImmediaXy™ se beneficia da 

abordagem científica, experiência 
comprovada e soluções baseadas em 

evidências da Straumann.¹-⁷

PONTA A PONTA
O Straumann® ImmediaXy™ inclui e conecta 

perfeitamente todas as etapas do fluxo de 
trabalho: captura de dados, planejamento e 

design, cirurgia e restauração.

Apoiada por sua abordagem científica e constru-
ída sobre seu legado de inovação, a Straumann® 
agora leva a carga imediata para o próximo nível 
de confiabilidade e eficiência.

Com o ImmediaXy™, a Straumann® oferece um 
ecossistema de soluções que são projetadas para 
permitir que os profissionais de odontologia 
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O aumento da demanda dos pacientes para tratamentos mais rápidos, 
a  crescente evidência de sucesso previsível⁸ e os efeitos positivos na 
produtividade e no crescimento tornaram os protocolos de tratamento 
imediato uma escolha popular na implantodontia.

forneçam a seus pacientes, com confiança e eficiên-
cia, a temporização imediata - sempre que possível 
e for clinicamente sensível, seja em casos de espaço 
unitário, múltiplos dentes ou arcada completa.³, ⁹-¹³

Descubra como ImmediaXy™ pode oferecer supor-
te a você, para o benefício de seus pacientes e o 
sucesso do seu negócio.
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O STRAUMANN® IMMEDIAXY™ 
AJUDA VOCÊ A ATENDER ÀS 
CRESCENTES EXPECTATIVAS 
DOS PACIENTES…
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0 SEMANAS 10 SEMANAS 20 SEMANAS 30 SEMANAS

CONVENCIONAL (34 SEM.)

ECONOMIA DE TEMPO (26 SEM.)IMEDIATO (8 SEM.)

CO
NS
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TA

S

1 Extração, implante, preservação do alvéolo e provisório

3 Implante 5 Provisório 6 Moldagem

3 Moldagem

1 Extração e preservação do alvéolo

2 Remoção da sutura 4 Remoção da sutura

2 Remoção da sutura

7 Prótese definitiva

4 Prótese definitiva
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Situação inicial

Imagens: Dr. Eirik Aasland Salvesen e Dra. Ida Koll-Frafjord (Oris Academy, Noruega)

Prótese provisória imediata instalada

 → Menor tempo de trabalho com os dentes*
 → Menor tempo de tratamento*
 → Menos desconforto*
 → Estética com aspecto natural

*em comparação aos tratamentos convencionais

 → Limite fronteiras com confiança: nossas soluções 
de ponta a ponta são projetadas para permitir 
tratamentos imediatos com resultados previsíveis

 → Economize tempo e custo: desfrute de um 
ecossistema flexível e sem atrito que atende às 
suas necessidades de fluxo de trabalho

 → Acelere a geração de receitas: o nosso vasto portfólio 
de soluções para tratamentos imediatos que você 
trate indicações complexas, como reabilitações de 
arcada completa em mandíbulas atrofiadas

… E PROMOVE 
O CRESCIMENTO 
E A PRODUTIVIDADE 
DE SEU CONSULTÓRIO
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CONVENCIONAL (34 SEM.)

ECONOMIA DE TEMPO (26 SEM.)IMEDIATO (8 SEM.)
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1 Extração, implante, preservação do alvéolo e provisório

3 Implante 5 Provisório 6 Moldagem

3 Moldagem

1 Extração e preservação do alvéolo

2 Remoção da sutura 4 Remoção da sutura

2 Remoção da sutura

7 Prótese definitiva

4 Prótese definitiva
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O ecossistema integrado do Straumann® ImmediaXy™ 
abrange todas as fases de um fluxo de trabalho ime-
diato para uma experiência sem atrito: captura de da-
dos, planejamento e design, cirurgia e restauração. Ele 
fornece soluções de ponta a ponta, que são projetadas 
para permitir tratamentos imediatos com resultados  
previsíveis.¹¹, ¹⁴, ¹⁵

O Straumann® ImmediaXy™ torna os benefícios da 
odontologia digital acessíveis – no consultório ou ter-
ceirizado – e é compatível com soluções de terceiros. 
Um sistema modular que pode ser personalizado para 
dar suporte ao seu fluxo de trabalho.

NO
 CO

NS
UL

TÓ
RI

O

CAPTURA DE DADOS PLANEJAMENTO E DESIGN CIRURGIA RESTAURAÇÃO

Virtuo Vivo™ coDiagnostiX® M series

Roxolid® SLActive®

3Shape® TRIOS® CARES® Visual Roxolid® – SLActive® Próteses personalizadas CARES®

Medit® i500 CARES® P series Biomateriais Pilares provisórios imediatos

TE
RC

EI
RI

ZA
DO

Smile in a Box®
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CAPTURA DE DADOS PLANEJAMENTO E DESIGN CIRURGIA RESTAURAÇÃO

Virtuo Vivo™ coDiagnostiX® M series

Roxolid® SLActive®

3Shape® TRIOS® CARES® Visual Roxolid® – SLActive® Próteses personalizadas CARES®

Medit® i500 CARES® P series Biomateriais Pilares provisórios imediatos

TE
RC

EI
RI
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DO

Smile in a Box®

BLX TLX Zigomático

SOLUÇÕES DE PONTA A PONTA 
– SEJA QUAL FOR O SEU FLUXO DE TRABALHO. 

Straumann® ImmediaXy™ 7Straumann® ImmediaXy™
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CAPTURA DE DADOS 
FACILITADA.
STRAUMANN® VIRTUO VIVO™

O nosso novo scanner intraoral compacto e leve
 → Escaneia uma arcada totalmente edêntula em 
apenas dois minutos ou um quadrante em menos 
de 45 segundos 

 → Contra-ângulo compacto: maior praticidade e 
conforto para o paciente 

 → Valida a qualidade dos dados em tempo real 
 → Escaneamento intraoral sem pó e em cor natural

Straumann® ImmediaXy™

3SHAPE® TRIOS®
Seja uma estrela em seu consultório

 → Rápido e fácil de usar para garantir o conforto 
do paciente

 → Inclui aplicativos animados para o 
envolvimento do paciente

 → Moldagens coloridas, com precisão, inclusive 
medições das tonalidades dos dentes

 → Disponível na versão sem fio, com baterias 
recarregáveis de longa duração

 → Grande variedade de indicações, opções de 
restauração e materiais

MEDIT® I500 
Odontologia digital facilitada

 → Ponta pequena para alta mobilidade 
e conforto do paciente 

 → Controle com um único botão: iniciar, parar, 
prosseguir com um único botão

 → Alta resolução:  reconheça todos os detalhes, 
como linhas marginais, retenções etc.

 → Cores vivas: captura de transmissão de cores 
3D para escaneamentos precisos e imagens 
ricas em detalhes

 → Tipo de vídeo: tecnologia de vídeo 3D em 
movimento para escaneamentos rápidos

8 Straumann® ImmediaXy™
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CODIAGNOSTIX®
Mais que um software de planejamen-
to de implantes, o coDiagnostiX® é um 
diferencial para o seu consultório.

 → Permite o planejamento preciso e fá-
cil para obter resultados previsíveis, 
desde casos simples a avançados

 → Oferece inúmeras funções, por 
exemplo, design de guias para bro-
ca, detecção automática de canal do 
nervo e monitoramento à distância

CARES® VISUAL
Solução de software de design aberto

 → Compatível com scanners intraorais, 
scanners de moldagem e equipa-
mentos de usinagem

 → Suporta um ampla gama 
de aplicações

 → Permite a entrada e saída de ar-
quivos STL para sistemas de outros 
fabricantes

STRAUMANN® CARES® P SERIES
CARES® P series é uma nova geração de 
impressoras 3D de precisão para produ-
ção rápida e profissional de produtos 
odontológicos de qualidade premium 
sob demanda no consultório. CARES® P 
series oferece uma nova experiência em 
impressão odontológica profissional, 
em termos de velocidade, flexibilidade 
e soluções abertas.

PLANEJAMENTO E 
DESIGN EFICIENTES.

SMILE IN A BOX™
Concentre-se na sua paixão - 
cuidamos do resto

O Smile in a Box™ é um serviço flexível 
de planejamento do tratamento e con-
fecção, para eficiência e crescimento do 
consultório. Você seleciona as etapas 
do fluxo de trabalho nas quais deseja se 
concentrar- nós entregamos tudo o que 
você precisa para o seu tratamento em 
uma caixa.

CAD

ENVIO DO CASO TRATAMENTO DO PACIENTE

PLANEJAMENTO ENTREGA

DESIGN PRODUÇÃO

9Straumann® ImmediaXy™Straumann® ImmediaXy™
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SOLUÇÕES CIRÚRGICAS 
AVANÇADAS.
A família Straumann X
Confiança além da carga imediata em todos os níveis

STRAUMANN® BLX
A nova geração de implantes Bone Level

 → Desenvolvido para protocolos imediatos em 
todos os tipos de ossos. 

 → Portfólio simples, mas versátil, com próteses 
com contornos inferiores para uma excelente 
manipulação do tecido mole 

STRAUMANN® TLX 
As vantagens comprovadas do nível de tecido agora 
disponíveis também para fluxos de trabalho ime-
diatos

 → Saúde peri-implantar: sem microgap no nível 
do osso, preservação imediata da fixação do 
tecido mole

 → Simplicidade e eficiência: perfil de emergência 
incorporado e manipulação simples do tecido 
mole, visão clara e acessibilidade da conexão, 
mesmo na região posterior

 → Duas formas do pescoço (retas e com rebordo) 
para maior versatilidade clínica*

10 Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™

*em comparação ao Straumann® TL

Straumann® BLX e TLX com Dynamic Bone Management foram desenvolvidos para tornar os protocolos 
imediatos atingíveis, previsíveis e minimamente invasivos em todos os tipos de ossos.

 → O mesmo design endosteal significa o mesmo kit de brocas para ambos os sistemas.
 → Menos invasivo: ∅ 3,75 mm para todas as posições dos dentes¹³, ¹⁶-¹⁸, implantes curtos¹⁹-²²
 → Uma conexão para todos os diâmetros
 → Integração digital completa para fluxos de trabalho otimizados 
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SLACTIVE®
 → Para alta previsibilidade e osseointegração acelerada 
 → Tecnologia com superfície hidrofílica 
 → Reduz o tempo inicial de cicatrização* para 3 a 4 semanas**²⁷, ²⁸
 → Melhor regeneração óssea, mesmo em áreas comprometidas²⁹ 
 → Taxa de sobrevivência do implante de 98,2% com carga imediata 
depois de 10 anos³

 → Taxa de sobrevivência do implante de 100% em pacientes irradiados 
com osso comprometido, depois de 5 anos³⁰, ³¹

* Tempo de cicatrização definido pelo contato osso-implante e estabilidade
** Comparado ao SLA®

ROXOLID®
 → Menos invasivo com implantes menores e mais estreitos¹³, ¹⁶-²²
 → Ligas de alto desempenho de 85% de titânio e 15% de zircônio²³ 
 → Maior resistência à tração²⁴ e à fadiga do que implantes de titânio 
comparáveis⁵, ²⁵ 

 → Aumenta as opções de tratamento em situações anatômicas 
desafiadoras e espaços interdentais estreitos¹⁶, ¹⁷

 → Preserva as estruturas vitais e a vascularização²⁶

BIOMATERIAIS STRAUMANN®
Soluções avançadas para protocolos de tratamento imediato: 
Straumann® XenoGraft: substituto ósseo bovino natural para 
estabilidade prolongada.
Jason® membrane: membrana fina e resistente a rasgos, com 
uma função de barreira longa, derivada de colágeno nativo de 
pericárdio suíno.
mucoderm®: matriz de colágeno estável, fácil de manusear, derivada 
de derme suína, para aumento de tecido mole; reduz a morbidade e 
aumenta o conforto do paciente em comparação a enxertos autógenos. 

SISTEMA DE IMPLANTES ZIGOMÁTICOS STRAUMANN®
Desenvolvido por especialistas, levando em conta o paciente

 → O sistema de implantes zigomáticos Straumann® fornece uma 
solução fixa, imediata, sem enxerto e previsível para pacientes 
edêntulos e com dentição terminal.

 → Dois designs de implantes, ZAGA™ Flat e ZAGA™ Round, para se 
adaptarem à anatomia do paciente e à disponibilidade óssea.

 → Os implantes zigomáticos Straumann® são compatíveis com nosso 
portfólio de próteses Bone Level para overdentures fixas, incluindo 
material de coping e moldagem.

11Straumann® ImmediaXy™

Mineralização em 21 dias³²
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ALTA VERSATILIDADE 
DE RESTAURAÇÃO.

M SERIES
Usinagem e polimento profissionais para o 
seu consultório

 → Beneficie-se com tempos de resposta rápidos 
da prótese

 → Usinagem a úmido, a seco e híbrida (a seco e a 
úmido) no mesmo aparelho.

 → Crie uma vasta gama de restaurações para 
cada indicação

 → Desfrute de uma grande variedade de mate-
riais para trabalhar

PILARES PROVISÓRIOS IMEDIATOS
Para a temporização imediata e simples 
no consultório

 → Concebido para coroas cimentadas em 
BLT e BLX

 → Fácil escolha de pilares TAN pré-esterilizados 
com alturas de transmucoso variadas

 → O coping PMMA permite a finalização da coroa 
extra-oral

12 Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™
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PRÓTESE PERSONALIZADA 
STRAUMANN® CARES®
Máxima flexibilidade de restauração

 → Desempenho graças aos melhores materiais, 
tecnologias, serviços e know-how da categoria

 → Flexibilidade com um portfólio abrangente 
de opções de restaurações e uma escolha 
de fluxos de trabalho centralizados ou 
no consultório

 → Simplicidade: o ponto de venda único 
para todas as suas necessidades de 
restauração CADCAM

STRAUMANN® PRO ARCH
Concebidas para se ajustarem. Projetadas 
para durar.

 → Opções de tratamento: uma variedade de 
opções para atender a indicações específicas e 
diferentes necessidades do paciente. 

 → Carga imediata: os implantes BLT¹¹, ¹², BLX 
e TLX foram concebidos para estabilidade 
primária e carga imediata.

 → Menos invasivo: o Roxolid® permite a utiliza-
ção de implantes estreitos¹³, ¹⁶-¹⁸ e curtos¹⁹-²² 
desenvolvidos para preservar o osso e evitar 
enxertos ósseos extensos.

 → Pacientes comprometidos: tranquilidade 
com SLActive®, mesmo ao tratar pacientes 
comprometidos com diabetes ou pacientes 
irradiados.³⁰, ³¹, ³³

 → Flexibilidade restauradora: o portfólio 
protético aborda as expectativas estéticas 
do paciente de acordo com seus recursos 
financeiros.

 → Crescimento do consultório: ferramentas de 
desenvolvimento das técnicas e comunicação 
com o paciente promovem o crescimento de 
seu consultório.

13Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™
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Dr Sergio Piano
DDS, Gênova, Itália

Agradecimentos: Alessandro Giacometti, técnico em próteses dentárias (Gênova, Itália) e Dr. Luca Repetto, DDS (Gênova, Itália)

 → 31 anos de idade, sexo feminino
 → Anatomia complexa devido 
ao dente 23 impactado

 → Dente 23 decíduo ainda no lugar e móvel
 → A paciente deseja um tratamento curto e alta 
estética em todos os momentos

STRAUMANN® IMMEDIAXY™ NO CONSULTÓRIO. 
Substituição de um canino decíduo com instalação do implante imediata e guiada 
por computador e instalação de prótese imediata.

14 Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™

CAPTURA DE DADOS

PLANEJAMENTO E DESIGN

CIRURGIA

RESTAURAÇÃO

Situação inicial com o dente 23 decíduo

Wax-up digital no dente 23

Extração simples devido a reabsorção da raiz

Coroa provisória montada no modelo de 
resina

Design de coroa definitiva 
em DWOS® CADCAM

Superposição dos arquivos no coDiagnostiX® 
para planejar o implante e pilar provisório

Perfuração totalmente guiada com 
sistema VeloDrill™

A coroa provisória é instalada precisamente 
sobre o pilar com uma máscara

Coroa de dióxido de zircônio aparafusada 
definitiva em Variobase®

Design do guia cirúrgico baseado no 
alinhamento correto da anilha

Instalação guiada de um implante BLX 
(∅ 4,5 mm ⊗ 8 mm)

Coroa provisória instalada, fora da oclusão

Integração estética da coroa definitiva O sorriso da paciente ao final do tratamento

O guia é impresso e a anilha é colada no lugar

Avaliação da disponibilidade óssea com TCFC Moldagem ótica com Virtuo Vivo™O exame de TCFC mostra o canino impactado 
e o espaço limitado disponível

A radiografia pós-operatória confirma a ins-
talação precisa

Vista oclusal após a instalação do implante
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Dr Tran Thanh Phong
DDS, MS, Cidade de 
Ho Chi Minh, Vietnã

 → 51 anos de idade, sexo masculino
 → Fumante (< 10 cigarros por dia)

 → Qualidade do osso mole: tipos 3 e 4
 → Disponibilidade óssea limitada na 
área posterior

Dentição maxilar comprometida tratada com Straumann® Pro Arch em um fluxo 
de trabalho digital

15Straumann® ImmediaXy™ Straumann® ImmediaXy™

CAPTURA DE DADOS

PLANEJAMENTO E DESIGN

CIRURGIA

RESTAURAÇÃO

Arquivo DSD da situação inicial A TCFC mostra raízes cariadas 
e reabsorção óssea

Escaneamento digital da situação 
maxilar inicial

Correspondência dos planos cirúrgico e 
protético no coDiagnostiX®

Designs das guias para fixação do pino, redu-
ção do osso, perfuração e registro da oclusão 

A guia de redução óssea é instalada após as 
extrações atraumáticas dos dentes

Perfuração totalmente guiada com VeloDrills™ 
de acordo com o protocolo cirúrgico pré-definido

Instalação guiada de implantes BLX 
(∅ 4,5 mm x 12 mm), com torque de 50 Ncm

Foram adicionados os pilares aparafusados, 
as tampas de proteção e o cerabone® 1 – 2 mm.

Prova da prótese fixa múltipla PMMA 
provisória antes da sutura

Prótese fixa múltipla PMMA provisória 
instalada após sutura

Design assistido por computador da prótese 
fixa múltipla definitiva em dióxido de zircônio

Consideração do registro da oclusão graças a 
um articulador virtual

Prótese fixa múltipla de contorno total em 
dióxido de zircônio, multicamadas, definitiva, 
cimentada sobre copings Variobase®

Vista oclusal da prótese definitiva O sorriso do paciente ao final do tratamento Radiografia panorâmica após 5 dias

Design assistido por computador da prótese 
PMMA provisória

A prótese fixa múltipla PMMA usinada em 
um modelo

Situação inicial: a inflamação e retração 
gengivais são visíveis
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