EFICIÊNCIA PROTÉTICA

Straumann® Variobase®

Mais que uma simples
base de titânio.
O equilíbrio entre eficiência
e flexibilidade.
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Satisfação de pacientes
individuais da forma mais
eficiente
Equilibre a flexibilidade da restauração com
uma produção eficiente, para obter o máximo
desempenho.
O Variobase® é o conceito eficiente porém flexível da Straumann, à base de
titânio, que oferece uma variedade inigualável de opções de restauração:
Escolha sua opção, desde indicações unitárias até casos totalmente edêntulos, encontre soluções eficientes para casos simples ou casos estéticos
mais complexos, e opte pela fixação cimentada ou aparafusada. Para realizar
o projeto e a produção, você pode utilizar o fluxo de trabalho de sua preferência, seja convencional ou digital.
Quer você utilize componentes protéticos no nível do osso ou do tecido, projetamos cada solução de acordo com as necessidades do respectivo sistema de
implante, incorporando a especialização e a qualidade da Straumann. Procedimentos de fácil manuseio, como o uso do auxiliar de cimentação, visam
simplificar seu trabalho e proporcionar o melhor ajuste possível da restauração
sobre o pilar.

FLEXÍVEL

EFICIENTE

CONFIÁVEL

Escolha entre uma inigualável
variedade de indicações e materiais

Um conceito que abrange
necessidades individuais.
Utilize o fluxo de trabalho de
sua preferência para o projeto e
a produção

Você pode contar com a alta
qualidade do projeto e a
utilização de componentes
Straumann® originais

Straumann® Variobase®
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Escolha entre uma inigualável
variedade de opções de restauração
Encontre a solução protética para sua situação clínica:
Simples

Avançada
Região anterior (estética)

Próteses unitárias aparafusadas e cimentadas

Região posterior

Complexa

BL Variobase® para coroa com
altura de transmucoso de 2 e 3 mm

Variobase® para coroa SA
(Solução Angulada)

SC Variobase® para coroa
(para implantes com 2,9 mm
de diâmetro)

Prótese de vários elementos aparafusada

Variobase® para coroa com altura
de transmucoso de 1 mm

Solução fixa para casos edêntulos

Variobase® para prótese fixa múltipla/barra

Coping Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
sobre pilar aparafusado
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Coping Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
sobre pilar aparafusado
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Utilize o fluxo de trabalho de sua preferência:

FLUXO DE
TRABALHO

DIGITAL

CONVENCIONAL

Coping
calcinável

Usinagem
feita
localmente
(in-house)

Central de
usinagem

Consultório

CARES® X-STREAM™
O CARES® X-Stream™ agrupa os pilares
(cimentado ou aparafusado) e a restauração em uma única oferta. Primeiro,
você escolhe o pilar e projeta a respectiva
restauração em uma etapa. Este componente pode ser, por exemplo, formado por
um pilar e coroa Variobase®.

Em seguida, a Straumann faz a usinagem
desses componentes protéticos em sua
central de usinagem, e finalmente entrega
tudo em um só pacote.
A otimização das etapas de montagem
reduz significativamente o tempo de
entrega e os custos associados: 1 escaneamento, 1 projeto, 1 entrega

Straumann® Variobase®
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STRAUMANN® VARIOBASE®
PARA COROA
ѹ Máxima flexibilidade de projeto
ѹ Forte retenção da restauração
ѹ Satisfaz as necessidades estéticas mais
complexas

STRAUMANN® VARIOBASE®
PARA COROA SA
(SOLUÇÃO ANGULADA)
ѹ Estética inquestionável
ѹ Fácil acesso e melhor funcionalidade
ѹ Opção confiável para restaurações aparafusadas

6

490.288.indd 6

Straumann® Variobase®

03.02.21 12:58

STRAUMANN® VARIOBASE® C
ѹ O design do pilar faz toda a diferença
ѹ Potencialize ao máximo o fluxo de trabalho de
elementos implantossuportados no consultório
ѹ Interface implante-pilar original da Straumann®

STRAUMANN® VARIOBASE® PARA
PRÓTESE FIXA MÚLTIPLA/BARRA

Pro Arch

ѹ Máxima flexibilidade de projeto
ѹ Fácil cimentação com auxiliar de cimentação
ѹ Forte retenção da restauração

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® para coroa
As opções adicionais de
restauração maximizam a
flexibilidade do projeto
Especialmente projetadas
para restaurações unitárias simples nas regiões
posterior e anterior.

Restaurações unitárias*
aparafusadas e cimentadas

Procedimento em laboratório

Fluxos de trabalho
Digital** & convencional

CARES® X-Stream™

Máxima flexibilidade de projeto
ѹ Altura mínima do pilar de 3,5 mm
ѹ Duas alturas do pilar disponíveis: 3,5 mm e 5,5 mm
ѹ Altura do pilar personalizável de 5,5 mm para 3,5 mm**

Forte retenção da restauração
ѹ Assentamento preciso e bloqueio antirrotacional da restauração, graças ao
mecanismo de acoplamento
ѹ Manuseio mais fácil durante a fixação
ѹ Maior superfície de adesão

Satisfaz as necessidades estéticas mais complexas
ѹ As opções Bone Level vêm em alturas de transmucoso de 1, 2 e 3 mm
ѹ O SC Variobase® para coroa é especialmente desenvolvido para o sistema
de implantes de 2,9 mm (The SmallOne).
* É possível usar restaurações cimentadas de vários elementos
**	Para o fluxo de trabalho digital, a altura do pilar não pode ser personalizada com um kit de implantes
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Altura do pilar
personalizada**

Mecanismo de
acoplamento
Duas alturas do pilar
Três alturas de
transmucoso para o
sistema de implantes
Bone Level

Conexão Straumann®
Original

Mecanismo de
acoplamento

Alturas do pilar de
3,5 mm e 5,5 mm

Alturas de transmucoso
de 1 mm, 2 mm, 3 mm

Straumann® Variobase®

490.288.indd 9

9

03.02.21 12:58

Variobase® para coroa SA
(Solução Angulada)
Novos ângulos para uma estética
perfeita e fácil acesso
O Variobase® para coroa SA é
a solução para restaurações
unitárias aparafusadas.

Restaurações unitárias
aparafusadas

Procedimento em laboratório

Fluxos de trabalho
Digital & convencional

CARES® X-Stream™

Estética inquestionável
ѹ Restaurações aparafusadas estéticas com angulação de até 25 graus do
canal do parafuso
ѹ Instalação flexível do implante, orientada pela prótese

Fácil acesso e melhor funcionalidade
ѹ Chave auto-retentiva específica para Soluções Anguladas (codificada na
cor verde)
ѹ Acesso simples para procedimentos de revisão
ѹ Posição ideal da saída do canal de acesso ao parafuso para adquirir força e
durabilidade

Opção confiável para restaurações aparafusadas
ѹ Mais espaço para a restauração, graças ao diâmetro reduzido do canal
do parafuso
ѹ Menor risco de lascagem
ѹ Forte retenção da restauração, graças ao conhecido e comprovado design
do pilar Variobase®
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Parafusos e chaves específicos para soluções
com canal do parafuso angulado*

Abertura de corte
para canal do
parafuso angulado

Mecanismo de
acoplamento

Angulação de até
25 graus do canal de
acesso ao parafuso

Ferramenta rotativa
para fácil manuseio

Mecanismo de
acoplamento

Alturas do pilar de
3,5 mm e 5,5 mm

*	Os parafusos SA e as chaves SA não são
compatíveis com os parafusos e chaves SCS e
Createch padrão

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® C
A opção Straumann® original com
base de titânio para seu fluxo de
trabalho no consultório
Restaure seus casos de implantes
de uma forma extraordinariamente
rápida e eficiente, com o fluxo
de trabalho em consultório
para componentes protéticos
implantossuportados.

Restaurações unitárias
aparafusadas e cimentadas

Procedimento no consultório

O design do pilar faz toda a diferença
ѹ Perfil de emergência otimizado com maiores alturas de transmucoso
ѹ Procedimento de limpeza mais fácil para os pacientes, graças ao design
côncavo do colar
ѹ O Bone Level NC vem com uma plataforma de diâmetro reduzido, de
4,5 mm para 3,8 mm

Potencialize ao máximo o fluxo de trabalho de elementos
implantossuportados no consultório
ѹ Integrado nas bibliotecas de software da Sirona
ѹ O design do pilar é compatível com o Scanbody Sirona®, o ScanPost®
Sirona® e os blocos de material com orifício do parafuso pré-fabricado

Interface implante-pilar original da Straumann®
ѹ Componentes que combinam na perfeição
ѹ Confiabilidade comprovada por evidências clínicas a longo prazo
ѹ Excelente serviço e suporte técnico
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O design do pilar é
compatível com o
fluxo de trabalho
CADCAM da Sirona®

2 tamanhos de pilar (S e L) disponíveis para
melhor ajuste ao diâmetro do implante
Perfil de emergência otimizado para
ѹ Design côncavo do colar
ѹ Projetado para oferecer o melhor resultado
estético possível

Um elemento
retentivo para a
restauração
Altura de transmucoso de 1 mm para
Bone Level RC e NC e
1.5 mm per BLX RB e
WB
Conexão de implante
Straumann® original

Design côncavo do colar do
Variobase® C para implantes
Straumann® Bone Level e BLX.

Design côncavo do colar para
base de titânio de terceiros
para CEREC®, supostamente
compatível com os implantes
Straumann® Bone Level.

Selecione os componentes dependendo do tamanho do pilar, para obter um design e um fluxo de
trabalho de fabricação perfeitos, bem como o ajuste ideal da restauração definitiva.
Variobase® C

Tissue Level

Bone Level

BLX

Auxiliares

Plataforma

Diâmetro Ø Tamanho do Tamanho do Sirona® ScanPost®
pilar
Scanbody
Sirona®

Tamanho do
orifício do parafuso
pré-fabricado em
bloco de material

NNC

3.9 mm

S

S

Não disponível

S

RN

5 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 4.8L

L

WN

7 mm

L

L

Sirona® Scanpost SSO 6.5 L

L

NC

3.8 mm

S

S

Sirona® Scanpost S BL 3.3 L*

S

RC

4.6 mm

L

L

Sirona® Scanpost S BL 4.1 L

L

RB/WB

3.8 mm

S

S

Straumann® Scanpost 065.0038

S

RB/WB

4.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038* L

WB

5.5 mm

L

L

Straumann® Scanpost 065.0038

L

* Utilize um Scanbody tamanho L quando utilizar o ScanPost® Sirona® para fazer o escaneamento.

Straumann® Variobase®
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Straumann® Variobase® para
prótese fixa múltipla/barra
Máxima flexibilidade do design e
fácil procedimento de cimentação
Para restaurações de vários
elementos com implantes
Straumann retos e angulados*.

Restaurações de vários elementos*
aparafusadas e de arcada completa

Procedimento em laboratório

Pro Arch

Fluxos de trabalho
Digital & convencional

CARES® X-Stream™

Máxima flexibilidade de projeto
ѹ Opções de restauração versáteis com prótese fixa múltipla e protocolo,
graças ao formato cônico não acoplável ao implante
ѹ Altura mínima do pilar de 3,5 mm
ѹ Copings sobre pilares aparafusados para casos edêntulos**

Fácil procedimento de cimentação
ѹ Auxiliar de cimentação para facilitar e simplificar o procedimento de
cimentação
ѹ Camada de cimento com distribuição uniforme

Forte retenção da restauração
ѹ Design conhecido e comprovado do pilar Variobase®
ѹ Estabilidade a longo prazo e ajuste passivo, graças à borda de referência

*	O Variobase® para prótese fixa múltipla/barra pode ser utilizado para compensar uma divergência de até 30˚ entre dois implantes; os
copings Variobase® para prótese fixa múltipla/barra podem ser utilizados em combinação com os pilares aparafusados Straumann®
para compensar divergências maiores.
** Para obter informações mais detalhadas sobre a opção de restauração Pro Arch, consulte as brochuras 490.014 e 490.015
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Auxiliar de cimentação - ferramenta de apoio gratuita, exclusiva para laboratórios protéticos
O auxiliar de cimentação é especificamente desenvolvido para Variobase® para prótese
fixa múltipla/barra. Ele acelera e simplifica o procedimento de cimentação, alcançando
melhores resultados, mesmo em implantes com grande angulação.

Borda de referência
para estabilidade a
longo prazo e ajuste
passivo

Forte retenção,
graças ao conhecido
e comprovado design
do pilar Variobase®
e ao mecanismo de
acoplamento

Formato cônico não
acoplável

Marcação a laser para
fácil identificação

Orifício de acesso para
aplicação de cimento
Duas aletas para
vedar o canal do
parafuso

Straumann® Variobase®
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