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1. Planejamento

1.1 Princípios de planejamento

Próteses totais implantossuportadas requerem planejamento completo das técnicas e de procedimentos cirúrgicos. O número 
e as posições dos implantes, bem como o design da prótese e oclusão devem levar em consideração os aspectos anatômicos, 
funcionais e higiênicos. As condições estáticas/dinâmicas regem a seleção dos elementos retentivos (Besimo, 1993). 

Sistemas de retenção de ímãs e próteses protocolo para próteses híbridas inferiores implantadas sujeitam os pilares de 
implantes ao menor estresse (Jäger e Wirz, 1993).

1.2 Consultas de Acompanhamento

As próteses híbridas com unidades de retenção resilientes devem ser examinadas em intervalos de aproximadamente 3 
meses, para garantir que as excursões prejudiciais à prótese sejam eliminadas em seus estágios iniciais (possíveis métodos: 
reembasar, ativar/substituir a matriz, verificar a oclusão). 

Em casos de higiene oral deficiente, deve-se fazer a raspagem e polimento, e o paciente deve receber novas instruções e ser 
motivado para manter o alto nível necessário de higiene oral. Se o paciente for colaborativo, os intervalos entre as consultas 
podem ser maiores.
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2.1 Introdução

As funções da restauração de prótese protocolo

 ѹ Estabilização e imobilização primária de implantes
 ѹ Contra as forças que deslocariam a prótese
 ѹ Distribuição das forças de cisalhamento.
 ѹ Compensação de resistência através de graus de liberdade

2.1.1 Descrição/funcionamento
Tipos mais comuns de próteses protocolo:

2. Restaurações de próteses protocolo

Prótese protocolo Dolder® (corte transversal oval), nas versões normal e mini
A Prótese protocolo Dolder® é um elemento retentivo que permite três graus de 
liberdade (movimentos translaterais e de rotação).

Prótese protocolo Dolder®, corte transversal em “U”
A fixação da prótese protocolo é um elemento retentivo rígido sem liberdade 
rotacional.

Prótese protocolo redonda
A Prótese protocolo redonda é um elemento reten-
tivo que permite apenas um grau de liberdade (movi-
mentos translaterais).
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Liberdade
“Se os reforços forem colocados em 
mais de um segmento da prótese 
protocolo, a prótese é retida, mas não 
tem grau de liberdade de espaço, inde-
pendentemente da seção transversal 
da prótese protocolo” (Wirz, 1994).

2.1.2 As diretrizes a seguir devem ser absolutamente atendidas na fabricação de próteses híbridas implantossuportadas

“Se um reforço é colocado no segmento 
anterior da prótese protocolo, cria-se 
uma Prótese protocolo redonda  
espaço de liberdade de 1 grau, um corte 
transversal oval de 3 graus de liberdade 
e uma fixação de prótese protocolo 
(ou usinada) sem nenhuma liberdade” 
(Wirz, 1994).

Posicionamento da prótese protocolo
A prótese protocolo anterior é posi-
cionada perpendicularmente à linha 
mediana das duas metades da crista 
alveolar (Wirz, 1994).

A prótese protocolo deve estar na 
horizontal - mesmo que a crista varie 
em altura. A prótese protocolo nunca 
deve ser inclinada, pois isso impediria 
o funcionamento correto da fixação da 
prótese protocolo, criando forças hori-
zontais indesejáveis (Wirz, 1994).
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2.1.3 Planejamento da restauração da prótese protocolo

Carga imediata do implante ou fabricação da restauração após o término do período de cicatrização
“Se as próteses totais inferiores forem retidas nos implantes dentários Straumann, aplica-se o seguinte princípio básico: 
Quatro implantes são necessários se, no período inicial após a instalação dos mesmos, por qualquer motivo, os pilares do 
implante devem ser carregados com uma prótese, para que assim a osseointegração seja concluída. Isto é frequentemente 
útil quando são utilizados implantes de uma peça, uma vez que as condições da restauração temporária são geralmente 
muito desfavoráveis. Em tais casos, é necessário que os quatro implantes sejam unidos por uma prótese protocolo.

Quando usada somente nas áreas lineares e frontais, a adesão da Prótese protocolo Dolder®, com seus três diferentes graus de 
liberdade de espaço, carrega os pilares, independentemente do número. Se, no entanto, os pilares forem espaçados regular-
mente na região anterior, e a prótese for retida em todos os segmentos da prótese protocolo usando vários reforços - indepen-
dentemente do corte transversal da prótese protocolo - a dinâmica da prótese será perdida completamente. Este é um tipo de 
retenção puramente rígida, sem liberdade alguma. Se pudermos permitir, pelo menos três meses para a osseointegração dos 
implantes de duas partes - o que geralmente deve ser o caso - podemos nos limitar a dois pilares de implantes relativamente 
curtos, assumindo que as forças mastigatórias são absorvidas pelo leito da prótese e não pelo local do implante” (Wirz, 1994).
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2.2.1 “Paciente” – situação inicial
Mandíbula edêntula, com 4 implantes 
dentários Straumann de duas partes 
nas posições 44–34.

Importante: Os Pilares synOcta® só 
podem ser usados em combinação com 
implantes com o octógono interno. 

2.2.2 Moldagem com prótese synOcta®
Estão disponíveis duas versões para o procedimento de moldagem: a versão 
“encaixada” e “aparafusada”. A versão encaixada pode ser considerada padrão 
e pode ser usada na maioria dos casos. A versão aparafusada é particularmente 
indicada quando a plataforma do implante for muito profunda.

A fim de evitar qualquer risco de confusão, o sistema de transferência é codificado 
a cores. O cilindro de posicionamento, análogo e tampa de moldagem aparafusada 
são codificadas pela cor vermelha no sistema protético synOcta®.

2.2  Fabricação de uma prótese protocolo implantada na mandíbula inferior usando o sistema de 
próteses synOcta®
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2.2.3  A. Procedimento de moldagem 
“encaixado”

Todos os componentes do sistema de 
transferência fornecidos não estão 
esterilizados. Podem ser desinfetados 
conforme desejado, utilizando desin-
fetantes comerciais padrão adequados 
para produtos de plástico. (Siga as 
instruções dos fabricantes).

Cuidado: Os componentes de plástico 
são projetados apenas para uso único. 
Eles não devem ser esterilizados em 
autoclave.

Para não danificar os componentes de 
plástico (perda de elasticidade, fragi-
lização), eles devem ser protegidos 
contra luz e calor.

O octógono no Cilindro de Posiciona-
mento deve ser alinhado com o octó-
gono interno do implante e ser inseridos 
na tampa de moldagem, até que fique 
nivelada com a parte superior da tampa 
de moldagem.

A moldagem é feita utilizando-se um 
material de moldagem elastomé-
rico (polivinilsiloxano ou borracha de 
poliéster).

Importante: Em razão de sua resistência 
insuficiente ao desgaste e retração 
elástica inadequada, o hidrocoloide não 
é adequado para esta aplicação.

“clique”

O ombro do implante e o interior devem 
estar completamente limpos antes do 
processo de moldagem. Pressione a 
tampa de moldagem (048.017V4) sobre 
o ombro do implante até ouvir o clique. 
A tampa de moldagem é girada suave-
mente para verificar se está na posição 
correta. Quando a tampa estiver na 
posição correta, poderá ser girada sobre 
o implante.

Importante: Para evitar erros durante 
o processo de moldagem, assegure-se 
de que o ombro e a margem da tampa 
de moldagem não estejam danificados.
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2.2.4  B. Processo de moldagem 
“Aparafusado” 

Uma bandeja especial com perfurações 
é necessária para esta aplicação.

O ombro do implante e o interior devem 
estar completamente limpos antes do 
processo de moldagem. 
A tampa de moldagem (048.010) é colo-
cada sobre o implante e é apertada com 
o parafuso de posicionamento integral. 
O posicionamento preciso do octógono 
da Tampa de Moldagem para dentro do 
octógono do implante é importante. 
Se apenas uma quantidade limitada 
de espaço estiver disponível, o aspecto 
oclusal da tampa pode ser reduzido por 
um anel de retenção (uma vez que o 
Parafuso de Posicionamento tenha sido 
removido)

Importante: Deve-se utilizar apenas o parafuso integrado! A margem e octógono 
não devem estar danificados, com o objetivo de evitar quaisquer erros durante o 
processo de transferência. Por este motivo, as tampas de moldagem são de uso 
único.

A moldagem deve ser feita com um material de moldagem elastomérico (poly-
vinylsiloxame ou borracha de poliéster), em conformidade com as instruções do 
fabricante.

Uma vez que o material esteja assentado, os parafusos de posicionamento são 
afrouxados e a moldagem é removida.

Importante: Em razão de sua resistência insuficiente ao desgaste e retração elás-
tica inadequada, o hidrocoloide não é adequado para esta aplicação.

Após a moldagem, as tampas de cicatrização são reposicionadas nos implantes.
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2.2.5 Confecção do Molde

Versão “encaixada“
O cilindro de posicionamento vermelho 
mostra ao dentista o análogo com a 
marca vermelha que deve ser utilizado. 
No laboratório, o Análogo (048.124) é 
reposicionado na moldagem, e a plata-
forma deve soar um click de forma 
audível quando estiver no lugar.
O análogo não deve ser girado na 
moldagem.

Versão “aparafusada”
O análogo é fixado na moldagem 
utilizando o parafuso de posiciona-
mento integral. A tampa de moldagem 
vermelha mostra ao dentista o análogo 
com a marca vermelha que deve ser 
utilizado.

Importante: Ao apertar o parafuso, 
segure bem a seção de retenção do 
análogo, para evitar que a tampa de 
moldagem gire. Isto é especialmente 
importante se a tampa tiver sido 
desgastada.
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Fabricar o molde de maneira conven-
cional com de gesso Tipo 4.

O Pilar RN synOcta® 1.5 aparafusado 
(048.601) é colocado no análogo e 
alinhado no octógono.
Nota: O pilar deve ser corretamente 
posicionado no octógono, antes de o 
parafuso ser apertado.
O parafuso é apertado manualmente, 
com a chave SCS.

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm) 
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2.2.6  Fabricação da prótese protocolo 
de ouro conjunta

A Prótese protocolo do coping de ouro 
pré-fabricada para o sistema protético 
synOcta® sem um octógono interno 
(048.204) consiste em uma liga não 
oxidante e de alto ponto de fusão 
(Ceramicor®; Au 60%, Pt 19%, Pd 20%, 
Ir 1%; ponto de fusão 1400-1490  °C, 
2552-2714  °F). É aparafusada no 
Análogo/Pilar synOcta® com o parafuso 
oclusal SCS de 4,4 mm (048.350V4). O 
Coping de ouro tem 6,0 mm de altura e 
pode ser encurtado em 1,5 mm oclusal.

Os segmentos individuais da prótese 
protocolo são instalados entre os 
elementos do pilar. Deve ser dada 
atenção ao espaço entre a prótese 
protocolo e a gengiva (min. 2,0 mm) 
para facilitar a limpeza adequada e 
assim evitar alterações na mucosa.

Importante: Para conseguir uma boa 
adesão, a diferença deve ser menor 
possível.
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2.2.7 Tipo de adesão
A prótese protocolo preparada agora pode ser soldada ou soldada a laser, como desejado. Uma prótese protocolo montada 
a laser não requer soldagem com materiais não preciosos e, portanto, é mais biocompatível. A soldagem a laser ocorre dire-
tamente no molde e, portanto, requer menos trabalho. As aberturas maiores são preenchidas com fio feito do mesmo tipo 
de material (consulte também a página 22, Fabricação de próteses protocolo soldadas a laser com componentes de titânio).

2.2.8  Prótese protocolo de ouro 
soldada

Os Copings de ouro e segmentos da 
prótese protocolo pré-fabricados são 
fixados no lugar com plástico calci-
nável, livre de resíduos. Os Parafusos 
oclusais SCS não devem ser cobertos.

Sugestão: O enceramento em excesso 
dos compostos de plástico garante um 
bom acesso da chama mais tarde na 
aplicação da solda.

Uma vez que os parafusos de posicio-
namento SCS tenham sido afrouxados, 
a estrutura da prótese protocolo é 
cuidadosamente removida. Os Pinos de 
estabilização (048.208V4) estão dispo-
níveis para reter os Copings de ouro 
da prótese protocolo RN synOcta® na 
aplicação de solda e são aparafusados 
no lugar com os Parafusos de posicio-
namento SCS.

Eles asseguram que os Copings de ouro 
sejam ancorados com precisão na apli-
cação da solda durante a soldagem.
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Para evitar possíveis distorções da 
prótese protocolo devido ao pré-aque-
cimento desigual com 
a chama, a aplicação da solda endure-
cida é aquecida a 500-600 °C, 932-1112 °F 
em um forno de pré-aquecimento.

Após o pré aquecimento da prótese 
protocolo aplicada, ela está pronta 
para a solda. Uma vez que tenha sido 
concluída a solda, a aplicação deve ser 
resfriada à temperatura ambiente.

A prótese protocolo deve ser retirada 
e limpa em um banho ultrassônico. Os 
óxidos e resíduos do fluxo de soldagem 
são então removidos com um banho 
ácido.

Importante: Devido à alta precisão das 
tampas pré-fabricadas, mais cautela 
é necessária durante o polimento. 
Portanto, em nenhuma circunstância, 
deve ser utilizado um jateador de areia.

Sugestão: Para proteger as margens, 
um Protetor de polimento (046.245) ou 
Análogo pode ser aparafusado durante 
o polimento. Isto reduz o risco de dani-
ficar as margens. É aconselhável traba-
lhar sob microscópio estéreo.
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Deve ser possível reposicionar a prótese 
protocolo limpa sem tensão nos 
Análogos, sem que ela seja presa com 
os Parafusos oclusais SCS ao verificar 
seu ajuste.

Importante: Os parafusos oclusais 
SCS que foram usados para soldagem 
ficarão extremamente oxidados e não 
devem ser usados para fixar a prótese 
protocolo na boca. A prótese protocolo 
deve ser fixada com parafusos oclusais 
SCS. 
A Prótese protocolo synOcta® finali-
zada no molde.
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2.2.9  Colocação da estrutura da 
prótese protocolo na boca

A restauração é entregue ao dentista 
com os pilares originais.

A tampas de cicatrização são removidas 
e o interior do implante é totalmente 
limpo e seco.

A superestrutura é removida do molde 
e o pilar é desparafusado do análogo.

O Pilar RN synOcta® 1.5 aparafusado 
limpo é posicionado  sem cimento no 
octógono interno. O parafuso do pilar 
é apertado com a chave SCS, Catraca 
(046.119) e o dispositivo de controle de 
torque (046.049).

Nota: O pilar deve ser corretamente 
posicionado no octógono, antes de o 
parafuso ser apertado.
Após a osseointegração dos implantes, 
recomendamos um torque de 35 Ncm 
na inserção dos parafusos do pilar.
Os Parafusos oclusais SCS são aper-
tados com 15 Ncm no Pilar RN synOcta®.

A prótese protocolo no local com os 
novos parafusos oclusais SCS.

Veja também o CD-ROM Straumann® Dental Implant System-Prosthetics (150.538), Próteses híbridas: Construção da prótese 
protocolo aparafusada 1.5 RN synOcta® Pilar aparafusado.

Torque = 35 Ncm!
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2.2.10  Variação da força de retenção 
da matriz da prótese protocolo

Apenas o ativador/desativador apro-
priado pode ser utilizado para ativar/
desativar a matriz da prótese protocolo.

 ѹ Para ativar a matriz, pressione suas 
paredes juntas, usando o Ativador.

 ѹ Para desativar a matriz, pressione 
as suas paredes separadas, usando o 
Desativador.

2.2.11 Posicionamento da matriz da prótese protocolo
A matriz deve fazer uso de todo o comprimento da prótese protocolo. Isso ajuda a absorver melhor as forças horizontais 
(Wirz, 1994).

Importante: A colocação da matriz deve ser sempre realizada com o espaçador antes da fabricação da prótese. Esta é a única 
maneira de assegurar a translação vertical da prótese para a prótese protocolo.

Kit de ativadores, para todas as matrizes de 
próteses protocolo (046.150)

Desativador para Prótese protocolo Dolder®, 
mini (046.151)

Desativador para Prótese protocolo Dolder®, 
mini (046.152)
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2.3 Situação inicial em edêntulos: prótese protocolo sobre synOcta®

Tipo de prótese protocolo: Prótese protocolo de ouro soldada/soldada a laser

Pilares e componentes laboratoriais Copings de ouro Instrumentos

Instalação do pilar
Pilar aparafusado RN synOcta® 1.5, 048.601

Chave SCS:
Comprimento 15 mm: 046.400

Comprimento 21 mm: 046.401

Comprimento 27 mm: 046.402

e/ou chave SCS
para adaptador de contra-ângulo

Comprimento 20 mm: 046.410

Comprimento 26 mm: 046.411

Comprimento 32 mm: 046.412

Processo de moldagem
Opcional:
Tampa de moldagem RN synOcta®, com  
parafuso de posicionamento integral 048.010

ou Tampa de moldagem RN 048.017V4 com

Cilindro de posicionamento RN synOcta® 048.070V4

Contra-ângulo para Laboratório
046.085
para 046.410/411/412

Produção do molde
Análogo RN synOcta® 048.124

Análogo RN synOcta® 048.108 
(para próteses protocolo com 
048.601)

Produção da superestrutura
Coping de ouro RN synOcta®, prótese protocolo, 048.204

Prótese protocolo Dolder®, corte trans-
versal oval, mini, 048.411

Matriz da prótese protocolo Dolder®, mini, 048.413
Espaçador incluso

Prótese protocolo Dolder®, corte transversal oval 
padrão, 048.412

Matriz da prótese protocolo Dolder®, padrão, 048.414
Espaçador incluso

Pino de estabilização, 048.208V4

Parafuso oclusal SCS, 048.350V4
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Pilares e componentes laboratoriais Copings de ouro Instrumentos

Instalação da restauração definitiva

Parafuso oclusal SCS, 048.350V4 Kit do ativador, 046.150

Desativador, mini, 046.151

Desativador, padrão, 046.152

Prótese protocolo de ouro 040.195
Conteúdo:

2x Pilar aparafusado RN synOcta® 1.5 
048.601

2x Análogo RN synOcta®,  
048.124 

2x Coping de ouro RN synOcta®, prótese protocolo,  
048.204 

4x Parafuso oclusal SCS, 
048.350 

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)
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2.4 Fabricação de próteses protocolo soldadas a laser e fundidas

2.4.1  Fabricação de próteses proto-
colo usando o método de 
fundição de uma peça

Como alternativa às próteses protocolo 
de ouro soldadas a laser, o técnico em 
prótese dentária tem agora a opção de 
Coping plástico RN synOcta®, prótese 
protocolo (048.227), e as variantes de 
próteses protocolo padrão (048.460) 
e mini (048.461) em plástico calcinável 
para a fabricação de uma prótese 
protocolo de titânio fundido (Wirz, 1997 
e Wirz et al., 1999).

As Matrizes da prótese protocolo de 
titânio padrão e mini, que se encaixam 
na prótese protocolo de titânio (da 
esquerda para a direita).

A prótese protocolo, composta por 
peças plásticas e preparada para 
embutir.

A prótese protocolo fundida é feita de 
titânio puro.

Nota: A produção de uma prótese proto-
colo de ouro no método de fundição de 
peça única também é possível.
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Art. No. Artigo Dimensões Materiais

048.227 Coping de plástico RN synOcta®
prótese fixa múltipla/prótese proto-
colo, para 048.601

altura 10,0 mm
pode ser encurtada

plástico calcinável

048.460 prótese protocolo em plástico, oval
corte transversal, padrão

altura 3,0 mm
comprimento 80,0 mm

plástico calcinável

048.461 prótese protocolo em plástico, oval
corte transversal, mini

altura 2,3 mm
comprimento 80,0 mm

plástico calcinável

048.470 Matriz da prótese protocolo de 
titânio,
padrão, Espaçador incluso

altura 3,7 mm
comprimento 50,0 mm

titânio

048.471 Matriz da prótese protocolo de 
titânio,
Mini,  Espaçador incluso

altura 2,9 mm
comprimento 50,0 mm

titânio

Kit de prótese protocolo de plástico 
040.197
Conteúdo:

2x Pilar aparafusado RN synOcta® 1.5, 048.601

2x Análogo RN synOcta®, 048.124

2x Coping de plástico RN synOcta®, prótese protocolo, 048.227

2x Parafuso Oclusal SCS 048.350 

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)
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2.4.2  Fabricação de próteses proto-
colo soldadas a laser com 
componentes de titânio

Além da variante de ouro, a prótese 
protocolo também pode ser composta 
de peças de titânio pré-fabricadas 
usando uma técnica de solda a laser.

Um Coping de titânio RN synOcta®, 
prótese protocolo (048.214) e as 
variantes de prótese protocolo de 
titânio, padrão (048.465) e mini 
(048.466), estão disponíveis.

As matrizes padrão e mini de titânio 
que se encaixam na prótese protocolo 
de titânio (da esquerda para a direita).

Os segmentos da prótese protocolo são 
montados no molde, permitindo um 
afastamento mínimo. Grandes espaça-
mentos são compensados pela adição 
de mais titânio.

Os segmentos são soldados com 
enxágue adequado com gás de argônio.
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Art. No. Artigo Dimensão Material

048.214 RN Coping de titânio synOcta®, 
prótese protocolo, para 048.601

altura 6,0 mm titânio

048.465 Prótese protocolo, titânio oval
corte transversal, padrão

altura 3,0 mm
comprimento 50,0 mm

titânio

048.466 Prótese protocolo, titânio oval
corte transversal, mini

altura 2,3 mm
comprimento 50,0 mm

titânio

048.470 Matriz da prótese protocolo de 
titânio padrão,
Espaçador incluso

altura 3,7 mm
comprimento 50,0 mm

titânio/latão

048.471 Matriz da prótese protocolo de 
titânio, mini,
Espaçador incluso

altura 2,9 mm
comprimento 50,0 mm

titânio/latão

Kit de prótese protocolo de titânio 
040.196
Conteúdo:

2x Pilar aparafusado RN synOcta® 1.5, 048.601

2x Análogo RN synOcta®, 048.124 

2x RN synOcta® Coping de titânio, prótese protocolo, 048.214 

2x SCS Parafuso oclusal, 048.350 

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)

Importante: Os pontos de solda não 
devem apresentar qualquer descolo-
ração azul. Este tipo de descoloração 
indica ventilação inadequada de gás 
argônio e, portanto, consumo de 
oxigênio pelo metal. Isso torna a solda 
quebradiça e, portanto, enfraquece a 
construção da prótese protocolo. As 
instruções de operação do dispositivo a 
laser devem ser seguidas. Veja também 
“Posicionando a matriz da prótese 
protocolo” na página 16.
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Uma vez que a prótese protocolo foi experimentada, a prótese com reforço de 
metal pode ser fabricada. Os dentes são montados de acordo com os princípios 
modernos da prótese total (por exemplo, Gerber et al.).

2.5 Fabricação da prótese protocolo definitiva com reforço de metal

Uma vez que a prótese de enceramento tenha sido testada, os dentes são fixados 
em um índice de gesso ou silicone. Para permitir que o índice seja reposicionado 
com precisão no modelo duplicado, as ranhuras são feitas na superfície labial do 
modelo.

A prótese protocolo é então bloqueada para duplicar. Para isso, a prótese protocolo 
é instalada sobre o modelo.

Importante: Antes de a anilha da prótese protocolo estar posicionada, o espaçador 
deve estar fixo na prótese protocolo. Isso garante a tradução vertical da prótese.

A prótese protocolo é então revestida com uma folha de enceramento de 0,4 mm 
de espessura, que atua como um espaçador. Labial e lingual, o enceramento só é 
estendido para a mucosa. Para em aproximadamente 4x3 mm e deve ser cortado 
de modo a coincidir com a altura dos pré-molares e o segundo molar.
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Quando o molde de duplicação for removido, o índice pode ser ajustado ao modelo 
duplicado. Os dentes de plástico são integrados ao índice e correspondem ao 
modelo duplicado.

As dimensões e espessura das superfícies linguais dos dentes a serem construídos 
são regidas pelas condições anatômicas predominantes. Os retentores da anilha 
ou reforço também devem ser posicionados para fornecer boa retenção mecânica.

As áreas do reforço e fortalecedor da prótese protocolo, que contatam o acrílico 
da prótese devem ser silanizadas (por exemplo, Rocatec, Silicoater) ou ser pré-tra-
tadas com um primer.

Importante: A anilha e o reforço da prótese protocolo não devem ser soldadas à 
estrutura metálica, pois isso impediria que eles fossem substituídos em uma data 
posterior. Além disso, qualquer tratamento térmico afetaria negativamente as 
propriedades elásticas das lamelas.

A prótese protocolo articulada reforçada com metal acabado.
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Se a ancoragem implantossuportada de uma prótese total existente for neces-
sária, ela pode ser equipada com uma construção de prótese protocolo após o 
implante e o tempo de cicatrização relevante.

Neste caso, a moldagem é realizada com a prótese existente em combinação com 
tampas de moldagem de plástico de uma peça (048.093V4).

2.6  Modificação de uma prótese total inferior existente em um implante/prótese híbrida suportada 
por prótese protocolo

Art. No. 048.093V4

Importante: As tampas são adequadas apenas para moldagem de implantes com 
diâmetro de ombro de 4,8 mm.

Primeiro, as Tampas de cicatrização são removidas dos implantes e as Tampas de 
moldagem são ajustadas com um mecanismo de encaixe. A parte relevante da 
prótese existente é esvaziada.

Importante: Deve ser possível encaixar a prótese sobre as tampas de moldagem 
sem fazer contato.

Depois de ajustar a prótese, a moldagem é feita com as tampas integradas, 
usando um material de moldagem elastomérico (polivinilsiloxano ou borracha 
de poliéster).

Para proteger o ombro do implante, 
as tampas de cicatrização são aparafusadas nos implantes após a moldagem.
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O molde é fabricado usando gesso duro especial. Análogos RN synOcta® (048.108) 
de uma parte estão disponíveis.

Estes são colocados nas tampas de moldagem de plástico situadas na prótese, e o 
molde é então fabricado da maneira convencional usando um gesso duro especial, 
tipo 4. É importante fixar a altura da mordida, como é habitual, por exemplo, com 
um revestimento de prótese.

Depois de retirar a prótese e o material de moldagem do molde, o procedimento 
de construção da prótese protocolo é decidido, e a prótese é esvaziada de acordo.

A prótese protocolo é fabricada conforme descrito nas páginas 11–14 e/ou 20–23.

Art. No. 048.108

As Matrizes da prótese protocolo com o Espaçador (resiliência da prótese) são 
posicionadas na construção da prótese protocolo acabada, e os pontos de rebaixo 
e fora das matrizes são bloqueados com cera (para garantir que eles possam ser 
ativados / desativados). A prótese é então adaptada à construção da prótese 
protocolo por polimerização das matrizes. A prótese é, então, analisada quanto 
ao excesso de plástico na região das matrizes e quanto à função.

Importante: Este passo é essencial, pois somente assim é possível garantir a 
função ideal das Matrizes da prótese protocolo integradas (incluindo a capacidade 
de ativá-las/desativá-las). Resíduos de plástico não removidos podem danificar a 
construção/implantes da prótese protocolo.

Antes de colocar a prótese protocolo, os Pilares RN synOcta® 1.5 aparafusados 
(048.601) são aparafusados nos implantes com uma força de 35 Ncm.

15X.252.indd   26 11/10/2018   12:33



27

As próteses híbridas com elementos retentivos resilientes devem ser examinadas 
em intervalos de aproximadamente 3 meses para permitir que excursões peri-
gosas da prótese sejam eliminadas em seus estágios iniciais.
Se a crista alveolar reabsorver após um tempo de uso prolongado, a prótese 
dentária em prótese protocolo afunda. Isso leva a uma perda de resiliência das 
matrizes e, portanto, a uma maior tensão nos elementos/implantes retentivos. O 
reembasamento torna-se então necessário.

O reembasamento é feito com a prótese protocolo na posição.

Primeiro, os parafusos oclusais (048.350V4) são substituídos por pinos de fixação 
(048.073V4). Esses pinos de fixação são feitos de plástico e possuem um meca-
nismo de encaixe. Eles são usados apenas para proteger a prótese protocolo dos 
implantes quando a moldagem da prótese é removida. Os pinos de fixação são 
destinados apenas para uso único.

Importante: Para preservar a resiliência da prótese, o Espaçador correspondente 
deve ser instalado entre a prótese protocolo e a matriz, antes da moldagem. Após 
a moldagem, a prótese protocolo fica na prótese, e o dentista insere o RN synOcta® 
Análogo (048.108) de uma parte nas tampas da prótese protocolo.

O molde é fabricado e preparado para reembasamento da maneira convencional.

Antes de reembasar, a prótese protocolo é presa ao molde com os Parafusos oclu-
sais SCS, os pontos de rebaixo são bloqueados com cera e o espaçador corres-
pondente é fixado na Matriz da prótese protocolo. O reembasamento é então 
realizado de maneira convencional.

Após o reembasamento, o espaçador é removido e as matrizes são verificadas 
quanto ao plástico excedente e função.

Importante: Este passo é essencial, pois somente assim a função ótima da prótese 
dentária implantossuportada reembasada pode ser assegurada. A interferência no 
funcionamento do mecanismo articular pode danificar a construção do implante 
ou da prótese protocolo.

2.7 Reembasamento da prótese protocolo implantossuportda

Art. No. 048.108

Art. No. 048.073V4
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3. Âncoras de retenção

3.1 Introdução

3.1.1 Finalidade das âncoras
 ѹ Proteger a prótese contra forças de excursão e aquelas que desalojam as selas
 ѹ Distribuição das forças de cisalhamento.
 ѹ Para transferir as forças mastigatórias o mais axialmente possível da prótese para o implante

3.1.2 Descrição/função
A âncora de retenção é atribuída aos anexos móveis. Elementos retentivos que permitem o movimento rotativo da prótese 
dentária em uma ou mais direções e/ou movimentos translacionais verticais são denominados elementos móveis.

O conector móvel encurta o braço de alavanca das forças de inclinação exercidas sobre o implante. Os implantes devem 
sempre ser colocados em um ângulo de 90° em relação ao plano oclusal para garantir que eles sejam carregados axialmente. 
Superfícies oclusais precisamente projetadas - oclusão balanceada com centrada na liberdade (Geering et al., 1993) - e o 
design ideal da superfície da prótese também influencia a estabilidade da prótese e a distribuição das forças mastigatórias 
(Worthington et al., 1992). Nós recomendamos que uma nova prótese sempre seja fabricada como parte do plano de trata-
mento ou após a provisão de implantes (Mericske-Stern, 1988).

3.1.3 Indicações para âncoras de retenção
 ѹ Use com Implantes padrão ∅ 4,1 mm ou ∅ 4,8 mm com ombro de ∅ 4,8 mm
 ѹ Ancoragem resiliente na maxila e mandíbula edêntulas, em conjunto com dois implantes para garantir os graus de 

liberdade
 ѹ Espaço insuficiente disponível (em tais casos, as próteses protocolo frequentemente fazem com que a seção ante-

rior seja estendida muito lingualmente, restringindo assim o espaço disponível para a língua e impedindo seu 
funcionamento)

 ѹ Em casos de arcos e/ou mandíbulas anteriores fortemente cônicos (Geering et al., 1993)
 ѹ As Âncoras de retenção únicas permitem designs que são suaves no periodonto (higiênicas)

3.1.4 Contraindicações para âncoras de retenção
 ѹ Restaurações combinadas dento e implantossuportadas
 ѹ Uso de mais de dois implantes por mandíbula
 ѹ Em conjunto com fixações exibindo um grau diferente de resiliência
 ѹ Se os implantes não são verticais ao plano oclusal
 ѹ Nos casos em que os implantes foram posicionados no arco de forma a evitar um eixo de rotação tangencial
 ѹ Em situações desfavoráveis
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3.2  Fabricação de uma nova prótese inferior completa com um reforço de metal e duas 
Matrizes elípticas

3.2.1 Situação inicial do “paciente”
Mandíbula edêntula com dois implantes 
substituindo os caninos por âncoras de 
retenção (048.439).
Importante: Para assegurar que as 
âncoras de retenção funcionem perfei-
tamente durante um longo período de 
tempo, os implantes devem ser colo-
cados o mais paralelos possível entre 
si e verticais ao plano oclusal para criar 
um eixo de rotação tangencial.

A âncora de retenção tem um pescoço 
quadrado para acomodar a chave e 
pode ser alterado, se necessário. Ela é 
inserida dentro do implante com uma 
força de 35 Ncm. Medida a partir da 
borda superior do ombro do implante, 
ela tem 3,4 mm de altura.

Chave (046.069) com marcação “R.A”. (“âncora 
de retenção”), âncora de retenção (048.439) e 
pino de transferência (048.109) (da esquerda 
para a direita).

3.2.2 Modalgem da âncora de retenção
A moldagem é feita com um material elastomérico (polivinilsiloxano ou borracha 
de poliéster) diretamente sobre a âncora, sem qualquer ajuda.

Importante: Em vista de sua baixa resistência ao rasgamento, um hidrocoloide não 
é adequado para esta aplicação.
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3.2.3 Produção do modelo
Pinos de transferência são posicionados 
na moldagem e o modelo é produ-
zido em gesso duro tipo 4 especial. 
A moldagem da âncora de retenção 
fornece o pino quadrado/esférico do 
pino de transferência com retenção 
suficiente na moldagem.

Para garantir a estabilidade, recomen-
da-se a produção e integração de um 
reforço metálico na prótese total infe-
rior. Espaço suficiente deve ser deixado 
para proteger as matrizes.

Os dentes devem ser montados usando 
o conceito oclusal para próteses totais.
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3.2.4  O princípio da função da matriz 
elíptica

A matriz elíptica é utilizada para a 
fixação de próteses totais resilientes e 
removíveis nos implantes Straumann 
em conjunto com a âncora de retenção. 
É constituída por um invólucro de 
titânio (titânio puro Grau 4) no qual 
um encaixe retentivo de lamelas de 
ouro é aparafusado (Elitor®; Au 68,6%, 
Ag 11,8%, Cu 10,6%, Pd 4,0%, Pt 2,5%, Zn 
2,5%, Ir <1%).

Quando não há espaço suficiente, as abas da caixa de titânio podem ser modificadas 
individualmente. No entanto, um diâmetro mínimo de 3,6 mm deve ser mantido para 
assegurar a manutenção do envoltório na resina.

Matriz elíptica

Envoltório de titânio

Âncora de retenção

Encaixe retentivo das lamelas
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360°
0°

180°

90° 270°

3.2.5 Ajuste da força de retenção
A Chave (Art. No. 046.154) é neces-
sária para ativar, desativar e remover o 
Encaixe retentivo das lamelas. O instru-
mento é empurrado com o alinha-
mento correto no Encaixe retentivo 
das lamelas o máximo possível. A força 
de retenção é ajustada por rotação 
(aumentada girando no sentido horário 
e reduzida na direção oposta). A força 
de retenção inicial é de aproximada-
mente 200 g, que também é o mínimo 
que pode ser definido. 
A força máxima de retenção é de apro-
ximadamente 1400 g. O Encaixe reten-
tivo das lamelas não deve se projetar 
para fora da caixa.

Importante: A força de retenção só 
deve ser ajustada ao experimentar na 
prótese acabada.

Chave, Art. No. (046.154)

Encaixe retentivo das lamelas desparafusado

3.2.6 A conexão entre o ângulo de aperto e força de retenção:

Ângulo de aperto 0° 90° 180° 270° 360°

Apertados até 
o fim

A condição na 
entrega

Força de retenção **1400 g **700 g **500 g **300 g **200 g

**  Leves desvios desses valores médios são possíveis devido às tolerâncias de produção inevitáveis da retenção das lamelas e da esfera de retenção. Se 
ocorrerem sinais de desgaste na âncora de retenção, estes valores não se aplicam mais e a âncora deve ser trocada.
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Importante: Ao experimentar a prótese 
no paciente, comece sempre com a 
menor força de retenção. A força de 
retenção é ajustada girando o Encaixe 
retentivo das lamelas e isso deve ser 
feito em pequenos incrementos até 
que a força de retenção desejada 
seja obtida. Caso contrário, forças de 
retenção excessivas podem causar difi-
culdades ao remover a prótese da boca.

Prótese finalizada 
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3.3 Fabricação de uma nova prótese inferior completa com reforço de metal e duas matrizes de titânio

3.3.1 Situação inicial do “paciente”
Mandíbula edêntula com dois 
implantes substituindo os caninos por 
âncoras de retenção (048.439).

Situação inicial do modelo (procedi-
mento idêntico ao descrito no capí-
tulo “Fabricação de uma prótese total 
inferior com reforço metálico e duas 
matrizes elípticas”).

A matriz de titânio (048.450) consiste 
em uma liga de titânio (Ti-6Al-4V), 
dureza HV5 Vickers 350–385. Compo-
nentes individuais: carcaça de molas 
rosqueadas com retentor (da esquerda 
para a direita).
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Ao contrário da matriz elíptica, a matriz de titânio 
faz uso de uma mola com uma força de extração de 
700-1100 g. Se a retenção for perdida, a mola pode 
ser substituída.

Para substituir a mola, a rosca na matriz de titânio é 
desparafusada no sentido anti-horário usando uma 
chave especial (048.452) e a mola é trocada.

O anel roscado é então aparafusado no lugar com a 
mão.
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As matrizes de titânio podem ser polimerizadas no lugar da 
seguinte forma:

Método A
Antes de posicionar as matrizes nos Pinos de transferência do o 
modelo, o anel roscado original é desparafusado e substituído por 
um anel roscado de plástico (048.454V4). Os pontos de retenção 
são bloqueados com gesso. O anel de plástico tem 3/100 mm de 
diâmetro é maior que a matriz de titânio e atua como um espa-
çador para ele. Isso evita um ajuste muito apertado do anel de rosca 
de titânio no acrílico polimerizado. Após a polimerização, o anel 
roscado é substituído pelo anel de titânio mais uma vez.
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Método B
A prótese é polimerizada apenas com espaçadores acrílicos espe-
ciais (048.451V4). Primeiro, os pontos de retenção são bloqueados 
com gesso. Uma vez que a prótese está pronta, os espaçadores são 
removidos e o dentista pode polimerizar as matrizes de titânio no 
lugar diretamente na boca do paciente. Os espaçadores são também 
utilizados para produzir o modelo para o reforço de metal.
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Método C
Antes de ser posicionada na borda 
do anel roscado, a matriz de titânio 
é revestida com uma fina camada de 
espaçador. Isso garante que o anel 
roscado possa ser liberado mais tarde 
sem que seja necessário exercer força 
excessiva.

Importante: Com todos os três 
métodos, as matrizes de titânio (ou 
espaçadores) também devem sempre 
ser posicionadas nos pinos de trans-
ferência com seus eixos alinhados 
(paralelos ao caminho de inserção) e 
os rebaixos bloqueados.

A prótese é terminada com matrizes 
de titânio integradas na estrutura 
metálica.

Importante: Assim que a prótese esteja 
finalizada, ela deve ser verificada para 
assegurar que não haja penetração 
de acrílico na matriz. Para fazer isso, 
o anel roscado deve ser removido e a 
configuração interna da mola deve ser 
limpa.
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3.3.2 Extração da matriz de titânio de uma prótese existente.
Para substituir uma Matriz de Titânio inteira, o anel roscado e a 
mola devem primeiro ser removidos. A ponta de um extrator espe-
cial (048.453) é então aquecida por um bico de Bunsen e parafusado 
na carcaça da matriz. A caixa pode, então, ser retirada da prótese 
de acrílico.
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3.4.1  Polimerização da matriz elíp-
tica na boca do paciente após 
implantação e osseointegração

A prótese total inferior existente antes 
da modificação.

3.4  Modificação de uma prótese inferior completa existente em uma prótese de âncora de 
retenção implantossuportada

As âncoras de retenção são inseridas 
nos implantes com uma força de 
35  Ncm. A prótese existente é então 
escavada na região da âncora. A aber-
tura criada permite que o acrílico flua 
para dentro. As Matrizes Elípticas posi-
cionadas na âncora não devem tocar a 
prótese após o esvaziamento.
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Após o posicionamento nas âncoras 
de retenção, um pequeno pedaço de 
borracha é colocado sobre as matrizes. 
Isso impede que o acrílico flua para a 
configuração da matriz interna.

Importante: As matrizes devem estar 
alinhadas (paralelas ao caminho de 
inserção).
A prótese preparada é então fixada 
na boca e o acrílico é escoado pela 
perfuração.

A prótese modificada com as matrizes 
elípticas polimerizadas.
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As próteses híbridas com âncoras de retenção devem ser verificadas em intervalos de aproximadamente três meses, para 
eliminar os movimentos prejudiciais da prótese por meio de medidas apropriadas em um estágio inicial. Se a crista alveolar 
reabsorver após um tempo prolongado de uso, a prótese pode afundar. Isso leva a uma perda de resiliência das matrizes e, 
portanto, a uma maior tensão nas âncoras de retenção/implantes. O reembasamento torna-se então necessário.

O reembasamento é realizado diretamente sobre as âncoras de retenção. Cuidados devem ser tomados para assegurar que a 
prótese esteja assentada corretamente (conexão da âncora de retenção/matriz). O dentista, em seguida, posiciona os Pinos de 
Transferência (048.109) nas matrizes (titânio ou Matriz Elíptica) na prótese e produz o modelo de reembasamento (consulte 
também a página 31, Produção do Modelo).

Após o reembasamento, as matrizes devem ser verificadas quanto ao acrílico que possa ter fluído para dentro delas e quanto 
à sua funcionalidade. Também deve ser possível ativar/desativar as matrizes. Após a polimerização, a Matriz Elíptica e a Matriz 
de Titânio são abertas com a Chave relevante e a configuração interna é limpa.

Importante: Essas medidas são vitais, porque somente dessa maneira é garantida a função ideal da prótese dentária de 
ancoragem implantossuportada reembasada. Se uma função da matriz é impedida, isto pode danificar o implante/âncora.

3.5 Reembasamento de uma prótese de âncora de retenção implantossuportada
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3.6 Edêntulos: Âncora de retenção

Âncora de retenção com matriz elíptica Âncora de retenção com matriz de titânio

Escolha do implante Implante de parafuso sólido ∅ 4,1 mm, ∅ 4,8 mm, ∅ 4,8 mm de ombro

Pilares e peças de laboratório Instrumentos Pilares e peças de laboratório Instrumentos

A inserção dos pilares
Âncora de retenção

048.439

Chave para Âncora de Retenção

046.069

Âncora de retenção

048.439

Chave para Âncora de Retenção

046.069

Moldagem
Pino de transferência

048.109

Pino de transferência

048.109

Produção da prótese
Matriz elíptica

048.456

Chave

046.154

Matriz de titânio

048.450

Chave 

048.452

Espaçador incluso

048.451V4

Anel de montagem rosqueado

048.454V4

Instalação da restauração definitiva 

Chave

046.154

Mola

048.455V4

Chave 

048.452

Extrator

048.453
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3.7 Âncoras de retenção

Art. No. Artigo Dimensões Material

048.439 Âncora de retenção altura 3,4 mm Ti

046.069 Chave para âncora de retenção comprimento 19,0 mm aço inoxidável

048.109 Pino de transferência para âncora 
de retenção

comprimento 18,0 mm aço inoxidável

Matriz elíptica, ativável

048.456 Matriz elíptica altura 3,2 mm
∅ 3,6 mm

Elitor®/Ti

048.457 Encaixe retentivo de lamela sobres-
salente

altura 2,6 mm Elitor®

046.154 Chave comprimento 37,0 mm aço inoxidável

Matriz de titânio com força de extração definida

048.450 Matriz de titânio para âncora de 
retenção

altura 3,1 mm Ti

048.451V4 Espaçador para matriz de titânio altura 3,5 mm POM 

048.452 Chave da Matriz de titânio
 

comprimento 60,0 mm aço inoxidável
AI, anodizada

048.453 Extrator para matriz de titânio comprimento 100,0 mm aço inoxidável

048.454V4 Anel de montagem rosqueado para 
matriz de titânio

altura 2,2 mm POM

048.455V4 Espaçador para matriz de titânio aço inoxidável
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4.1 Introdução

A conexão ideal é fornecida por dupla retenção. 
Excelente desempenho a longo prazo, graças à alta resistência contra o desgaste 
dos componentes  

O design autorretentivo dos componentes LOCATOR® permitem que os pacientes 
encaixem suas próteses facilmente.
Os Encaixes retentivos LOCATOR® podem ser facilmente instalados e removidos 
com a ferramenta LOCATOR® Core.

Os componentes LOCATOR® acomodam uma divergência de até 40° entre dois 
implantes. 
Mesmo onde o espaço oclusal é limitado, as restaurações são possíveis graças à 
pequena dimensão vertical dos componentes. 

Indicações
Os componentes LOCATOR® são destinados para uso com próteses que são retidas 
apenas por implantes endosteais na mandíbula ou maxila. 

Contraindicações 
Os componentes LOCATOR® não são adequados para a combinação de próteses 
ancoradas dento e implantossuportadas.
Os componentes LOCATOR® não podem ser usados com divergências de implantes 
maiores que 40°.

4. LOCATOR® 
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4.2 Uso dos Pilares Plan LOCATOR® 

1. Selecionando o Pilar Locator® corretamente
Abra o kit Plan, pegue um Pilar Plan LOCATOR® e prenda-o com a chave SCS (remova 
todos os instrumentos de dentro do molde).

Instale o Pilar Plan LOCATOR® no implante (uso intraoral) ou Análogo do implante 
(uso extra-oral). Isto ajudará a verificar as dimensões (anéis sobre os Pilares Plan 
LOCATOR® indicam a altura de transmucoso), o alinhamento axial e o eixo do para-
fuso da potencial restauração.

2. Encomenda do pilar em estoque
Depois que o Pilar Plan LOCATOR® mais adequado for determinado, pode-se fazer 
o pedido do pilar correspondente em estoque, utilizando a tabela de alocação no 
cartão interno do Kit Plan.

Limpeza e esterilização dos pilares Plan
 ѹ Limpe muito bem os pilares Plan com água ou etanol, após a utilização 

intraoral.
 ѹ Após a limpeza, esterilize os pilares Plan com calor úmido (autoclave) por 

18 minutos a 134 °C (273 °F).
 ѹ Consulte as especificações do fabricante para o dispositivo de esterilização por 

calor.
 ѹ Não esterilize o estojo Plan ou seus encaixes.
 ѹ Substitua pilares Plan não funcionais.

Nota: Não esterilize os pilares Plan mais de 20 vezes.
Não esterilize os pilares Plan por irradiação gama.
Não esterilize o estojo Plan ou seus componentes.

1a

1b
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4.3 Confecção de uma nova prótese total

1. O ombro do implante não deve ser coberto pela gengiva. Selecione a altura do 
pilar LOCATOR® determinando a altura de transmucoso.

2. A margem superior do pilar deve ficar 1,0 mm acima da mucosa.
A instalação da prótese é mais fácil para o paciente quando os Pilares LOCATOR® 
estão no mesmo nível horizontal.

3. Primeiramente, rosqueie o pilar com 
a mão dentro do implante, utilizando a 
chave LOCATOR®.

4. Em seguida, aperte o pilar a 35 Ncm 
utilizando a catraca Straumann, com o 
dispositivo de controle de torque fixado 
e a Chave LOCATOR®.

5. Um anel do Espaçador branco (não mostrado) é colocado sobre os pilares. O 
anel do Espaçador impede que o plástico penetre na região abaixo da matriz. Para 
moldar, coloque os Copings de moldagem LOCATOR® nos Pilares LOCATOR®.

6. Faça a moldagem utilizando a técnica 
mucodinâmica (polivinilsiloxano ou 
borracha de poliéster).

7. Ela é enviada para o laboratório de 
prótese dentária. Então, para fazer o 
molde, coloque 
os Análogos fêmeas LOCATOR® nos 
copings de moldagem LOCATOR®.

1

2

3 4

5

6 7
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8. Confeccione o molde da maneira usual, usando gesso duro especial, tipo 4.
As tampas de proteção com os Análogos de montagem pretos são, em seguida, 
colocados sobre os Análogos LOCATOR®. O macho de montagem serve para fixar 
a tampa de proteção no análogo, proporcionando uma estabilidade ideal.

9. A prótese é fabricada usando a técnica convencional. A prótese polimerizada 
com a tampa de proteção e análogos de montagem pretos.

10. Depois de terminar e polir a prótese, remova os Análogos de montagem pretos 
das Tampas de proteção usando a Ferramenta LOCATOR® Core e insira os machos 
de substituição LOCATOR® apropriados em seu lugar. Consulte também “Uso da 
ferramenta LOCATOR® Core Tool” na página 55 e “Seleção dos machos substitutos” 
na página 56.

11. Para inserir os machos de substi-
tuição LOCATOR®, a ponta da ferra-
menta LOCATOR® Core deve ser 
desparafusada.

12. A extremidade exposta do macho de 
substituição é pressionada na tampa de 
proteção. O macho de substituição está 
na posição quando se ouve um clique.

13. Em seguida, instale a prótese finali-
zada e verifique a oclusão.

8

9

11 12

13
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4.4  Modificação de uma prótese total inferior existente em uma prótese fixada em pilares 
LOCATOR® com reembasamento simultâneo

1. O ombro do implante não deve ser 
coberto pela gengiva. Selecione a altura 
do pilar LOCATOR® determinando a 
altura de transmucoso.

2. A borda superior do pilar deve ficar 
1,0 mm acima da mucosa.

3. Primeiramente, rosqueie o pilar com 
a mão dentro do implante, utilizando a 
chave LOCATOR®.

4. Em seguida, aperte o pilar a 35 Ncm 
utilizando a catraca Straumann, com o 
dispositivo de controle de torque fixado 
e a Chave LOCATOR®. Um anel do espa-
çador de bloqueio branco é colocado 
nos pilares (não ilustrado). O anel do 
espaçador de bloqueio impede que 
a resina flua para a região abaixo da 
tampa de proteção.

5. Instale as tampas de proteção, com 
Análogos de montagem pretos, sobre 
os pilares LOCATOR®.

6. Em seguida, faça o alívio da base da 
prótese existente, nas áreas das tampas 
de proteção LOCATOR®.

7. Instale a prótese na boca do paciente 
e verifique o ajuste. As tampas de 
proteção fixadas nos pilares não devem 
tocar na prótese.

8+9. A moldagem para o reemba-
samento é realizada com a técnica 
convencional.

1

3

2

4

5

6

8

7

9
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10. Subsequentemente, para confeccionar o molde, insira os análogos fêmeas 
LOCATOR® nas tampas de proteção, que estão localizadas no material de 
moldagem.

11. Confeccione o molde da maneira usual, usando gesso duro especial, tipo 4. Em 
seguida, coloque as tampas de proteção sobre os análogos fêmeas LOCATOR®. O 
Análogo de montagem serve para fixar a tampa de proteção no análogo, propor-
cionando uma estabilidade ideal.
Nota: As tampas de proteção com os Análogos de montagem pretos devem 
estar firmemente assentadas nos Análogos. Em seguida, a prótese é reembasada 
usando a técnica convencional.

12. Depois de terminar e polir a prótese, remova os Análogos de montagem 
pretos das Tampas de proteção usando a Ferramenta LOCATOR® Core e insira os 
machos de substituição apropriados em seu lugar. Consulte também “Uso da ferra-
menta LOCATOR® Core Tool” na página 56 e “Seleção dos machos substitutos” na 
página 57.

13. Para inserir os machos de substituição LOCATOR®, a ponta da ferramenta 
LOCATOR® Core deve ser desparafusada. A extremidade exposta do macho de 
substituição é pressionada na tampa de proteção. O ombro está encaixado na 
posição quando se ouvir um clique.

14. Em seguida, instale a prótese finalizada e verifique a oclusão.

10

11

13

14
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4.5  Modificação de uma prótese total inferior existente em uma prótese fixada nos pilares 
LOCATOR® na boca do paciente

1. Quatro implantes com pilares LOCATOR® aparafusados (35 Ncm) na mandíbula.

2. Pilares LOCATOR® com anéis espaçadores brancos bloqueados.

3. Tampas de proteção com Análogos de moldagem pretos nos Pilares LOCATOR®.

4. Prótese aliviada com orifícios de conexão para preenchimento com resina de 
prótese.
Importante: Ao verificar o ajuste na boca, as tampas de proteção fixadas nos 
pilares não devem tocar na prótese.

1

2

3

4

15X.252.indd   53 11/10/2018   12:33



54

Polimerização das Tampas de proteção na prótese na prótes
5. Os orifícios de conexão são agora preenchidos com resina protética na posição 
lingual, e as tampas são, portanto, ancoradas na prótese. Para este propósito, use 
uma resina de cura leve ou autopolimerizável. Após a cura, retire o excesso de 
resina e faça o polimento da prótese.

Nota: Se o espaçador/encaixe LOCATOR® não preencher totalmente o espaço 
entre a gengiva e as tampas de proteção, as retenções remanescentes devem ser 
isoladas para evitar que a resina passe por baixo das tampas. Isso pode ser feito, 
por exemplo, empilhando-se dois ou mais espaçadores/encaixes LOCATOR®.

Depois que a resina tomar presa, remova a prótese da boca e descarte os espaça-
dores/encaixes LOCATOR® brancos. Remova o excesso de material.

6.+7. Depois de polir a base da prótese, remova os Análogos de moldagem pretos 
e insira os machos de substituição LOCATOR® adequados em seu lugar. Consulte 
também “Uso da ferramenta LOCATOR® Core Tool” na página 55 e “Seleção dos 
machos substitutos” na página 56.

8. Em seguida, instale a prótese finalizada e verifique a oclusão.

Fotos cortesia do Dr. Robert C. Vogel

5

7

8

15X.252.indd   54 11/10/2018   12:33



55

Determinação da angulação dos pilares LOCATOR® na boca

Dois instrumentos estão disponí-
veis para verificar a angulação dos 
Pilares LOCATOR® que foram parafu-
sados dentro dos implantes:

Coifa Paralela Locator®
(048.199V4)

Guia de medição angular Locator® 
(048.200)

Encaixe as coifas paralelas LOCATOR® 
sobre os pilares LOCATOR®. Use o guia 
de medição angulas LOCATOR® para 
determinar a respectiva angulação 
dos pilares LOCATOR® em relação um 
ao outro. Para isso, segure o guia de 
medição angular por trás das coifas 
paralelas instaladas e faça a leitora do 
ângulo para cada pilar.

Importante: Escolha os machos de 
substituição LOCATOR® apropriados de 
acordo com a angulação medida.

Cuidado: Amarre o fio dental nos furos 
laterais do guia de medição angular 
para evitar a aspiração.

Procedimento de moldagem no nível do ombro do implante
Também é possível moldar no nível do ombro do implante sem os pilares LOCATOR®. 
Para isso, a moldagem é realizada com os componentes de moldagem da Straumann (moldagem de encaixe ou aparafusada, 
consulte a página 6–9). O molde é feito com Análogos Straumann (Art. No. 048.124). 
Os pilares LOCATOR® são selecionados no laboratório de prótese dentária. A borda superior do pilar deve ficar 1,0 mm acima 
da mucosa. Outros procedimentos são os mesmos quando são usados os análogos LOCATOR®.
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Uso da ferramenta LOCATOR® 
Core Tool

A ferramenta LOCATOR® Core Tool é um 
instrumento multiuso de três peças.

Espaço

A ponta é usada para remover os encaixes retentivos das tampas de proteção. Para 
isso, a ponta deve ser desparafusada por duas voltas completas. Um espaço ficará 
visível entre a ponta e a seção intermediária.

A ponta é passada em uma linha reta na tampa de proteção com uma peça macho 
de substituição. As extremidades afiadas da ponta seguram a peça macho de 
substituição enquanto ela está sendo removida. O instrumento é tirado da tampa 
de proteção em uma linha reta.

Para remover a peça macho de substituição do instrumento, a ponta deve ser 
completamente aparafusada no sentido horário na seção intermediária. Isto 
ativará o pino de liberação dentro da ponta, que solta o encaixe retentivo.

A seção intermediária da ferramenta LOCATOR® Core Tool é usada para inserir 
peça macho de substituição nas tampas de proteção. Para fazer isso, a ponta é 
desparafusada. A extremidade exposta do macho de substituição é pressionada na 
tampa de proteção. A peça macho de substituição é fixada firmemente na tampa 
quando um clique é ouvido.

A anilha de suporte do pilar LOCATOR® facilita a entrega do pilar LOCATOR®, e 
o retém quando é rosqueado dentro do implante. A anilha de suporte do pilar 
LOCATOR® pode ser esterilizada por autoclave. 
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A extremidade (dourada) do LOCATOR® Core Tool é usada pelo técnico em 
prótese dentária para rosquear e desrosquear os pilares LOCATOR® nos análogos.

Uso do análogo de montagem preto

Tanto o análogo fêmea LOCATOR® como a tampa de proteção LOCATOR® são 
fornecidos com um Análogo de montagem preto pré-montado. O análogo de 
montagem preto é usado como espaçador para as várias peças macho de substi-
tuição LOCATOR®. 
No caso de falta de reembasamento de uma prótese ancorada ao LOCATOR®, 
as peças macho de substituição LOCATOR® devem ser removidas das tampas 
de proteção e trocadas por Análogos de montagem pretos. Os Análogos de 
montagem pretos mantêm a prótese em uma posição vertical estável com as 
tampas de proteção durante o procedimento de moldagem e o trabalho. Quando 
o reembasamento e o trabalho da prótese estiverem concluídos, os Análogos de 
montagem preto são trocados pelas novas peças macho de substituição LOCATOR® 
correspondentes.

Seleção das peças macho de substituição LOCATOR®

Para permitir que os pacientes insiram e removam suas próteses retidas LOCATOR® 
de forma simples e confiável, a divergência do caminho de inserção dos pilares 
LOCATOR® individuais não deve exceder 10° por mandíbula (ou 20° no caso de 
dois pilares). 
Se vários pilares LOCATOR® (3 ou mais) forem usados na mesma mandíbula, reco-
mendamos a utilização de machos de substituição cor-de-rosa LOCATOR®, Art. No. 
048.191V4, com baixa retenção (3,0 lbs / 1,36 kg), ou azul, Art. No. 048.192V4, com 
retenção extra leve (1,5 lbs / 0,68 kg).
No caso de divergências de implante de mais de 10° a 20° (ou até 40° no caso de 
dois pilares), as peças macho de substituição estendidas LOCATOR® verdes com 
retenção normal (4 lbs/1,82 kg), Art. No. 048.193V4, podem ser usadas ou laranjas 
com retenção leve (2,0 lbs/0,91 kg), Art. No. 048.188V4, ou vermelhas com retenção 
extra leve (1 lbs/0,45 kg), Art. No. 048.194V4.

Cuidado: Recomendamos usar os elementos de retenção mais soltos primeiro 
(azul, Art. No. 048.192V4) com a restauração protética. Se o paciente sentir que 
estão muito frouxos, podem ser usados elementos com maior força de retenção.
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4.6 Visão geral do produto

Art. No. Artigo Dimensões Material

Pilares Plan LOCATOR®

048.275V4

048.276V4

048.277V4

048.278V4

048.279V4

048.280V4

048.283V4

048.284V4

048.285V4

048.286V4

048.287V4

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan RN LOCATOR® 

Pilar Plan WN LOCATOR®

Pilar Plan WN LOCATOR®

Pilar Plan WN LOCATOR®

Pilar Plan WN LOCATOR®

Pilar Plan WN LOCATOR®

altura 1,0 mm

altura 2,0 mm

altura 3,0 mm

altura 4,0 mm

altura 5,0 mm

altura 6,0 mm

altura 1,0 mm

altura 2,0 mm

altura 3,0 mm

altura 4,0 mm

altura 5,0 mm

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

Para informações sobre o pilar NNC LOCATOR®, por favor, consulte os Procedimentos Protéticos para o implante Narrow Neck CrossFit® - Linha de Implantes 
Straumann® Narrow Neck Crossfit® (159.808/pt).

15X.252.indd   58 11/10/2018   12:33



59

Art. No. Artigo Dimensões Material

Pilares LOCATOR®

048.175/048.183

048.176/048.184

048.177/048.185

048.178/048.186

048.179/048.187

048.180

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

Pilar RN LOCATOR®

altura 1,0 mm

altura 2,0 mm

altura 3,0 mm

altura 4,0 mm

altura 5,0 mm

altura 6,0 mm

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

Componentes Locator®

048.189V2 Conteúdo do pacote de montagem da peça 
macho LOCATOR®: Tampa de proteção (∅ 5,5 mm, 
altura 2,5 mm) com Análogo de montagem 
preto (altura 1,9 mm), Espaçador de bloqueio 
(048.196), Peça macho de substituição trans-
parente (048.190), Peça macho de substituição 
rosa (048.191) e Peça macho de substituição azul 
(048.192)

titânio/nylon

048.190V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, transpa-
rente, 0°–10°*, 5 lbs, 2,27 kg**

altura 1,7 mm nylon

048.191V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, rosa, 
retenção leve, 0°-10°*, 3 lbs, 1,36 kg**

altura 1,7 mm nylon

048.192V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, azul, 
retenção extra leve, 0°-10°*, 1,5 lbs, 0,68 kg**

altura 1,7 mm nylon

048.182V2 Embalagem com peças de montagem LOCATOR®, 
alcance prolongado, conteúdo: Tampa de proteção 
(∅ 5,5 mm, altura 2,5 mm) com Análogo de 
montagem preto (altura 1,9 mm), Espaçador de 
bloqueio (048.196), Peça macho de substituição 
verde (048.193), Peça macho de substituição 
laranja (048.188) e Peça macho de substituição 
vermelha (048.194)

titânio/nylon

048.193V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, verde, 
alcance prolongado, 10°-20°*, 4 lbs, 1,82 kg**

altura 1,7 mm nylon

048.188V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, laranja, 
retenção leve, alcance prolongado, 10°-20°*, 2 lbs, 
0,91 kg**

altura 1,7 mm nylon

048.194V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, vermelha, 
retenção extra leve, alcance prolongado, 10°-20°*, 
1 lbs, 0,45 kg**

altura 1,7 mm nylon
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0473

Art. No. Artigo Dimensões Material

Componentes LOCATOR®

048.181V4 Peça macho de substituição LOCATOR®, cinza, 

zero (0) retenção

altura 1,7 mm nylon

048.198V4 Análogo Fêmea LOCATOR® comprimento 10,0 mm
∅ 5,0 mm

alumínio

048.218V4 Espaçador para montagem LOCATOR® POM

046.413V4 Anilha de suporte de pilar LOCATOR® PSU

048.197V4 Coping de moldagem LOCATOR® altura 4,0 mm caixa de alumínio
com encaixe de LDPE

048.196V20 Espaçadores/encaixes LOCATOR® espessura 0,4 mm borracha de silicone

048.195V4 Peça de montagem LOCATOR® preta altura 1,9 mm LDPE

Componentes

046.415 LOCATOR® Core Tool comprimento 100,0 mm aço inoxidável

046.416 Chave LOCATOR® curta 
para catraca

comprimento 15,0 mm aço inoxidável

046.417 Chave LOCATOR® longa  
para catraca

comprimento 21,0 mm aço inoxidável

048.199V4 Coifa Paralela LOCATOR® comprimento 8,0 mm LDPE

048.200 Guia de medição angular 
LOCATOR®

comprimento 5,0 mm
largura 15,0 mm

aço inoxidável

• = revestido com nitreto de titânio
V2 = Kit de 2
V4 = Kit de 4
V20 = Kit de 20
LDPE = Polietileno de baixa densidade 
* = Para a correção de divergências de ângulo
**  = Força de retenção

Distribuidor
Institut Straumann AG
4002 Basel
Switzerland

Institut Straumann AG é o distribuidor exclusivo dos 
produtos LOCATOR® listados nesta brochura para o 
Straumann® Dental Implant System. 

LOCATOR® é uma marca comercial registrada da Zest Anchors, Inc., EUA.

Fabricante
Zest Anchors, Inc.
Escondido, CA 92029
USA
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Diretrizes importantes

Observe
Os dentistas devem possuir conhecimentos adequados e formação 
sobre o manuseio dos produtos CADCAM da Straumann ou outros 
produtos Straumann (“Produtos Straumann”), para uma utilização 
segura e correta dos Produtos Straumann, em conformidade com 
as instruções de uso. 

O produto Straumann deve ser utilizado de acordo com as instru-
ções de utilização fornecidas pelo fabricante. É responsabilidade do 
profissional utilizar o dispositivo de acordo com essas instruções e 
determinar se o dispositivo é adequado ao caso específico de cada 
paciente. 

Os Produtos Straumann são parte integrante de um conceito global 
e devem ser utilizados apenas em conjunto com os correspondentes 
componentes e instrumentos originais distribuídos pelo Institut 
Straumann AG, a empresa-mãe do grupo e todas as afiliadas ou 
subsidiárias da empresa-mãe (“Straumann”), salvo indicação em 
contrário no presente documento ou nas instruções de uso do 
respetivo Produto Straumann. Se a Straumann não recomendar a 
utilização de produtos de terceiros neste documento ou nas respe-
tivas instruções de uso, o seu uso anula qualquer garantia ou outra 
obrigação, expressa ou implícita, da Straumann. 

Disponibilidade
Alguns dos Produtos Straumann indicados no presente documento 
podem não estar disponíveis em todos os países. 

Cuidado 
Além das notas de cuidado presentes neste documento, nossos 
produtos devem ser protegidos contra aspiração, quando utilizados 
intraoralmente. 

Validade
Esta edição deste documento tem prioridade sobre todas as versões 
anteriores. 

Documentação 
Para obter informações detalhadas sobre os Produtos Straumann, 
entre em contato com seu representante da Strauman. 

Direitos autorais e marcas comerciais
Os documentos Straumann® não podem ser reimpressos ou publi-
cados, total ou parcialmente, sem a autorização prévia e escrita da 
Straumann. 
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.

Explicação dos símbolos nas etiquetas e folhetos de 
instrução

 Código de lote

 Número de catálogo

Esterilizado por irradiação

…min.

 Limite inferior de temperatura

…max.

 Limite superior de temperatura

…max.

…min.

 Limite de temperatura

  Cuidado: Leis federais americanas 
restringem a venda ou a encomenda deste 
dispositivo exclusivamente a profissionais 
de odontologia.

 Não reutilizar

 Não esterilizado

  Cuidado, consulte os documentos que 
acompanham o produto

 Data de validade

 Armazenar ao abrigo da luz solar

0123

  Os Produtos Straumann com a marca CE 
satisfazem os requisitos da Diretriz de 
Dispositivos Médicos 93/42 CEE

  Consulte as instruções de utilização
 Siga o link de e-IFU

 www.ifu.straumann.com
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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

Ceramicor® é a uma marca comercial registrada da Cendres + Métaux SA, Suíça. LOCATOR® é uma marca comercial registrada da 
Zest IP Holdings LLC, EUA Dolder® é uma marca comercial registrada do Prof. Eugen Dolder, com licença exclusivamente concedida 
à Cendres + Métaux Holding SA, Suíça. IPS e.max® e IPS Empress® são marcas comerciais registradas da Ivoclar Vivadent AG, 
Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2018. Todos os direitos reservados.
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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