
SISTEMA DE IMPLANTES 
STRAUMANN® BLX
Confiança além da carga imediata.

Visão geral do sistema
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UMA SOLUÇÃO DE 
PRÓXIMA GERAÇÃO PARA 
A CONFIANÇA ALÉM DA 
CARGA IMEDIATA.
O Straumann® BLX foi projetado para carga imediata e 
também adequado para todos os outros protocolos de 
tratamento - variando de instalação e carga imediata a 
convencional, para se adequar à preferência do dentista.

O Straumann® BLX com Dynamic Bone Management foi desenvolvido especifi-
camente para tornar os protocolos imediatos atingíveis e previsíveis e minima-
mente invasivos em todos os tipos de ossos. Ele proporciona a confiança real em 
e para os dentistas através da combinação da qualidade, precisão e inovação 
pioneira premium de legado suíço apoiada por evidências científicas de longo 
prazo.

Com seu conceito de facilidade estética compreendendo uma conexão com 
componentes protéticos finos e subcontornados, todo o portfólio é simples, sem 
comprometer a versatilidade. O sistema Straumann® BLX permite que você des-
cubra e capitalize novas oportunidades de negócios, aproveitando o tempo no 
consultório de forma mais eficiente para tratar mais pacientes com confiança.



Para protocolos imediatos, quero produtos que me 
deem tranquilidade nas situações clínicas mais exi-
gentes. Os implantes Straumann® BLX com Roxolid® 
e SLActive® me dão essa confiança. O BLX é notável 
porque amplia as opções de tratamento que podem-
os oferecer com os produtos Straumann®. É uma nova 
era de tratamento com implantes.

Dr. Eirik Salvesen, Stavanger, Noruega.

DYNAMIC BONE MANAGEMENT
Redistribuição do osso nativo e controle 
do torque de inserção para alcançar a 
estabilidade primária ideal.

ESTHETIC EASE CONCEPT
Portfólio simplificado, mas versátil, com 
uma conexão e próteses com subcon-
tornos.

VERDADEIRA CONFIANÇA
Precisão e qualidade suíças com mate-
rial Roxolid® e superfície SLActive®.
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1  NOVO DESIGN DE PILARES APARAFUSADOS
Pilares aparafusados Straumann® com perfis finos  
e de subcontorno

 → Preserva o osso ao redor de pilares angulados 
 → Fornece mais espaço para tecidos moles

2  STRAUMANN® VELODRILL™
Perfuração de baixa temperatura e instrumentação 
compartilhada para cirurgia de mãos livres e guiada

 → O protocolo de cirurgia guiada piloto afinal reduz  
o tempo no consultório

 → Minimiza a geração de calor e evita sobreaquecimento 
dos tecidos circundantes

 → Controle de profundidade preciso com limitadores  
de profundidade descartáveis

3  OPÇÃO DE PERFIL DE EMERGÊNCIA AMPLO
Para grandes coroas molares em implantes WideBase

 → Proporciona flexibilidade com livre escolha do 
implante, independentemente do volume protético  
a restaurar.

 → Tratamento simples do tecido mole
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DESTAQUES DO SISTEMA 
STRAUMANN® BLX
O BLX proporciona confiança real através da combina-
ção de design funcional único com o nosso material de 
Roxolid® de alto desempenho e a superfície SLActive® 
clinicamente comprovada, para entregar real confian-
ça apoiada por evidências científicas de longo prazo.



4  IMPLANTE BLX ∅ 3,75 MM
Aprovado para todas as indicações para os 
protocolos de preservação óssea com implantes 
de diâmetro reduzido 

 → Design de implante de núcleo fino e 
totalmente cônico permite protocolos  
de preservação óssea

5  NOVA CONEXÃO TORCFIT™
Uma conexão para todos os diâmetros

 → Conexão cônica interna híbrida 
 → Proporciona alta flexibilidade e alta resistência
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DYNAMIC BONE 
MANAGEMENT
Conceito de implante inteligente desenvolvido 
para estabilidade primária ideal e protocolos ime-
diatos em todos os tipos de ossos.

Dynamic Bone Management ao redor do implante

6 Straumann® BLX



1  DIÂMETRO DO PESCOÇO REDUZIDO
  Projetado para reduzir o estresse no osso crestal 

e facilitar a instalação do implante ligeiramente 
subcrestal

2  DESIGN DE ROSCA VARIÁVEL
  Design de rosca fina e progressiva, para alta 

estabilidade primária e uma instalação eficiente

3  ELEMENTOS DE CORTE BIDIRECIONAL
  Projetados para controle do corte reverso e de  

avanço, além de flexibilidade durante a instalação  
do implante

4   CANAL DE EVACUAÇÃO DINÂMICO DE 
COMPRIMENTO TOTAL

  Coleta e condensa as lascas de osso nativo e as 
distribui pelo corpo do implante

5   NÚCLEO DO IMPLANTE TOTALMENTE  
CÔNICO E FINO

  Permite efetuar osteotomias pequenas e 
subdimensionadas

6  ROSCAS APICAIS PROFUNDAS
  Superfície de ancoragem grande, para engate 

imediato e estabilidade

1

2

3

4

5

6

7Straumann® BLX



8 Straumann® BLX

SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE
Perfil de emergência consistente permite fácil 
tratamento dos tecidos moles. Opção de perfil de 
emergência amplo disponível para grandes coroas 
molares em implantes WideBase. Graças ao novo 
design dos pilares aparafusados, perfis finos e de 
subcontorno permitem máxima preservação dos 
tecidos moles. 

UMA CONEXÃO
Uma linha protética para todos os diâmetros de 
implantes aumenta a simplicidade e dinamiza os 
fluxos de trabalho.

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

ESTHETIC  
EASE CONCEPT
Portfólio simplificado, mas versátil, com uma conexão e 
próteses com subcontornos para proporcionar a estéti-
ca natural com facilidade. 
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CONEXÃO TORCFIT™
Vedação estanque e alta estabilidade, mesmo em 
diâmetros reduzidos. Como resultado, existe me-
nos probabilidade de infiltração bacteriana.

O parafuso do pilar só engata no im-
plante se estiver corretamente assen-
tado. Então, menos problemas para 
confirmar assentamento adequado por 
radiografia.
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VERDADEIRA CONFIANÇA
Precisão e qualidade suíças com tecnologias inovadoras apoiadas por evidências científicas 
de longo prazo. Desenvolvido para resultados previsíveis nos quais você pode confiar.

Roxolid®
Reduzir a invasividade com implantes menores

 → Preserva estruturas vitais e a vascularização¹,² 
 → Aumenta as opções de tratamento em 
situações anatômicas desafiadoras e espaços 
interdentais estreitos²,³
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SLActive®
 → Reduz o tempo de cicatrização inicial para  
3 - 4 semanas*⁴-9

 → Taxa de sobrevivência do implante de 98,2% 
com carga imediata depois de 10 anos¹⁰

 → Melhor regeneração óssea, mesmo em áreas 
comprometidas¹¹,¹²

 → Taxa de sobrevivência do implante de 100% em 
pacientes irradiados com osso comprometido, 
depois de 5 anos¹³
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Mineralização após 21 dias¹⁵

* Tempo de cicatrização definido pelo contato entre osso e implante 
(BIC) e pela estabilidade.

SOLUÇÕES DIGITAIS STRAUMANN® CARES®

coDiagnostiX®
 → Mais que um software de planejamento de implantes, 
coDiagnostiX® é uma prática diferenciada.

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

 → Oferece inúmeras funções, por exemplo, design de guias 
cirúrgicos, 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 equipamentos de usinagem

 → Suporta um ampla gama de aplicações
 → Permite a entrada e saída de arquivos STL para sistemas 
de outros fabricantes

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
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Conexão TorcFit™

RB – Regular Base WB – Wide Base

∅ 2,9** ∅ 3,5 ∅ 3,75 ∅ 4,0 ∅ 4,5 ∅ 5,0 ∅ 5,5 ∅ 6,5

6 mm • • • • • •

8 mm • • • • • • •

10 mm • • • • • • • •

12 mm • • • • • • • •

14 mm • • • • • •

16 mm • • • • •

18 mm • • • • •

Todas as indicações de ∅ 3,75 e posterior

** Straumann® BLT SDI

Estojo modular Straumann® – Um estojo 
que cresce com você.

Portfólio de implantes abrangente - para 
todas as indicações do implante adequado.



STRAUMANN® BLX PARA CONFIANÇA 
ALÉM DA CARGA IMEDIATA.

 → A combinação vitoriosa de design inovador e a tecnologia de superfície  
com material de alto desempenho

 → Combina a força, poder de cicatrização e estabilidade primária
 → Fluxos de trabalho flexíveis e simplificados
 → Previsibilidade com resultados nos quais podemos confiar
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