
SOLUÇÕES PARA PACIENTES EDÊNTULOS

Nós vamos colocar de volta 
o sorriso em seu rosto.



• Você tem receio de sair com amigos?
• Você se sente menos confiante devido à falta de dentes?
• Você sofre com sangramento dolorosos das gengivas 

devido ao ajuste inadequado de dentes falsos?
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Envergonhado(a) com 
o seu sorriso?

Perder os dentes pode ter um enorme impacto 
negativo na sua qualidade de vida. Para substi-
tuir os dentes naturais, a solução são as próte-
ses convencionais, mas elas simplesmente não 
ficam no lugar, o que pode causar dor, sangra-
mento ou desconforto. Sem falar das situações 
embaraçosas.

Todos merecem belos dentes. Conseguir sorrir, falar com confiança, 
comer o que você gosta e sem desconforto. As soluções de implantes 
dentários da Straumann ajudam a restaurar a sua autoconfiança e a 
colocar um sorriso despreocupado de volta em seu rosto.

Fonte: © kosten-beim-zahnarzt.de

51.8%

Mais da metade das pessoas, que usam próteses convencionais, 
está insatisfeita com seus dentes falsos.

Insatisfeito(a) 
Satisfeito(a) 
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Porque você 
é único.

Dos milhões de pessoas que 
enfrentam problemas den-
tários, não há duas soluções 
iguais. Todos têm expectati-
vas, histórico médico, e neces-
sidades diferentes.

Como um tamanho não serve para todos, as 
Soluções Straumann® para pacientes edên-
tulos oferecem uma ampla gama de opções 
de tratamento.

Com base em sua própria situação, um nú-
mero específico de implantes dentários é 
instalado em sua maxila. Seus novos dentes 
são fixados nestes implantes de modo que 
fiquem no lugar e tão firmes quanto os den-
tes naturais.
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Você pode imaginar como seria maravilhoso ter dentes 
que parecem naturais e firmes? 
Agora isso é possível. Sem gel adesivo, sem perda de 
paladar no palato, e o mais importante, chega de mo-
mentos embaraçosos, simplesmente voltar aos dentes 
com aparência natural. 

Desde que tenho uma solução de implante, eu 
sorrio mais, estou mais feliz e consigo mastigar, 
tudo o que adoro. Ela mudou a minha vida e me 
dá confiança para sorrir novamente.
Gail, Estados Unidos
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Opção A:
Dentes, que você regularmente 
remove para limpeza, fixos 
com um clique.
Você pode optar por dentes fixos em implan-
tes, que você mesmo remove para a limpeza. 
Existem diferentes tipos de implantes nos 
quais os seus novos dentes podem ser fixados, 
e diferentes sistemas de fixação com um clique 
para colocar os dentes nos implantes.

ACESSIBILIDADE 
ECONÔMICA

ALTA 
DURABILIDADE

Sistema Straumann® 
Mini Implant

Sistema Straumann® 
Mini Implant
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Nos casos em que os implantes regulares não são a melhor 
escolha, seja por razões anatômicas ou financeiras, o seu 
dentista pode optar por mini-implantes. Estes implantes são 
muito estreitos e já incluem os elementos de retenção para 
fixar e remover os dentes. Os mini-implantes podem ser ins-
talados em um procedimento mais rápido, permitindo que 
você tenha seus dentes de volta no mesmo dia*. O tratamen-
to geralmente requer menos visitas ao dentista, o que pode 
reduzir o custo geral.

CONFORTOTRATAMENTO 
RÁPIDO*

GARANTIA 
VITALÍCIA

Não consigo acreditar que minha prótese 
está firme desse jeito. Eu também trocarei 
a restauração em minha maxila.
Laura, 74, da Espanha

*  A instalação e função imediatas dos dentes fixos dependem da estabilidade 
primária dos implantes instalados e, em alguns dos casos, isso talvez não 
seja possível. 7



Dependendo das condições ósseas mandibulares, o seu dentista 
pode optar por instalar dois ou mais implantes regulares, combina-
dos com o Sistema de retenção Novaloc®. Esta família de produtos 
de sistema de fixação com um clique, foi construída com materiais 
modernos, concebidos para manutenção e maior longevidade.

ACESSIBILIDADE 
ECONÔMICA

Sistema de retenção 
Straumann® Novaloc® 

Sistema de retenção Straumann® Novaloc 
com implantes regulares
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ALTA 
DURABILIDADE

CONFORTO GARANTIA
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Opção B:
Dentes fixados 
permanente-
mente.

TRATAMENTO 
RÁPIDO*

RESTAURAÇÃO DE 
ALTA ESTÉTICA

Você se olha no espelho e percebe que tem 
um sorriso inacreditável, um sorriso que você 
desejava, por tanto tempo, e não tem apenas 
um sorriso lindo, mas um sorriso funcional.
Richard, Estados Unidos

Straumann® Pro Arch 
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*  A instalação e função imediatas dos dentes fixos dependem da estabilidade 
primária dos implantes instalados e, em alguns dos casos, isso talvez não seja 
possível.

Com esta opção de tratamento, os dentes 
naturais podem ser permanentemente fi-
xados nos implantes dentários com pe-
quenos parafusos. Seu dentista apenas os 
removerá periodicamente para limpeza e 
manutenção. Na maioria dos casos, o seu 
dentista pode colocar sua nova prótese 
no dia da cirurgia, ou pouco depois.*

ECONÔMICO QUALIDADE DE 
VIDA

Straumann® Pro Arch
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Muitos motivos para sorrir.

 |  Tratamento personalizado
Dependendo de sua própria situação, o seu dentista irá recomendar o 
tratamento ideal para obter a melhor solução protética para você.

 |  Garantia vitalícia*
Porque temos confiança na qualidade de nossas soluções de implantes, para 
sua tranquilidade, a Straumann® assegura uma garantia vitalícia.

*  As condições de garantia podem variar de país para país.
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 |  Conforto do paciente
Straumann® Emdogain® é um material biológico eficaz¹, que melhora e acelera enorme-
mente a cicatrização da ferida após a cirurgia odontológica², aumentando o conforto 
do paciente.

 |  Qualidade em que você pode confiar
Straumann® é uma pioneira e líder mundial em Implantodontia, com mais de 35 anos 
de experiência clínica. Mais de 14 milhões de implantes Straumann® foram instalados 
no mundo todo, com excelentes resultados a longo prazo documentados em mais de 
700 publicações científicas.
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Notas
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Pergunte ao seu dentista sobre 
a melhor solução de tratamento 
para você hoje.
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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, 2020. 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.
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