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1 Introdução

Objetivo deste guia
Este guia foi criado para técnicos em próteses dentárias que traba-
lham com o software Straumann® CARES® Visual para desenvolver 
pilares, próteses protocolo, próteses fixas múltiplas aparafusadas 
personalizados. 

Além disso, ele fornece informações complementares sobre as 
etapas de trabalho convencional, laboratório de prótese dentária 
quando trabalhar com o sistema Straumann® CARES® CADCAM, por 
exemplo, para manuseio correto dos scanbodies, anilhas de wax-up, 
etc.

Os folhetos adicionais são:
 ѹ Procedimentos com próteses dentárias Straumann® CARES®, Infor-

mações básicas (702086/ptbr)
 ѹ Basic Procedure Straumann® CARES® System (701098/en) 
 ѹ CARES® X-Stream™ Restorative Options (490.369/en)

Todos os dispositivos descritos são derivados de CAD e fabricados 
por CAM. O Straumann® CARES® Visual dá suporte no design de 
dispositivos dentro das condições relacionadas para indicação.

As instruções fornecidas não são suficientes como único meio de 
montagem e instalação de componentes relacionados a próteses 
implantossuportadas Straumann® CARES®. Apenas os dentistas 
rigorosamente treinados em restaurações dentárias devem efetuar 
a montagem e instalação desses dispositivos. A montagem e a 
instalação de próteses implantossuportadas Straumann® CARES® e 
seus componentes associados sem o treinamento adequado podem 
causar a falha da restauração. A falha da restauração pode levar à 
sua remoção ou a outras complicações.
Se os procedimentos descritos nestas instruções não forem 
seguidos, o paciente poderá ser prejudicado, e/ou pode haver uma 
ou mais das seguintes complicações:

 ѹ Aspiração ou ingestão de um componente
 ѹ Ruptura
 ѹ Infecção

Nota
 ѹ As superestruturas implantossuportadas exigem 

uma excelente higiene oral por parte do paciente. 
Este fator deve ser levado em conta por todas as 
partes envolvidas, durante o planejamento e o 
projeto da restauração. 

 ѹ Consulte o folheto Straumann® Dental Implant 
System, Informações básicas (159.754/pt) para obter 
informações sobre as indicações e contraindica-
ções dos implantes dentários Straumann®, como 
número mínimo necessário de implantes, tipo de 
implante, diâmetro e protocolos de carregamento.
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2 Informações gerais

A prótese CARES® incorpora tecnologia inovadora 
A prótese implantossuportada Straumann® CARES® 
fornece soluções personalizadas para espaços unitá-
rios e múltiplos e maxilares totalmente edêntulos. 
Diferentes materiais e tipos de restaurações estão 
disponíveis para lhe dar flexibilidade na maneira 
como você restaura os implantes. Para obter as 
mais recentes opções de restauração no portfólio 
Straumann® CARES®, consulte o site da Straumann.

2.1 Opções de restauração com o portfólio Straumann® CARES®

Restauração unitária Próteses fixas múltiplas Pacientes edêntulos

Aparafusada Cimentada Aparafusada Cimentada Aparafusada Cimentada

Pilar CARES®, Ti

Pilar CARES®, TAN *

Pilar CARES®, CoCr e CoCr SA

Pilar CARES®, ZrO2

Prótese fixa múltipla aparafusada CARES®

Próteses protocolo, para próteses removíveis CARES®

Próteses protocolo fixas, para próteses fixas CARES®

Solução CARES® X-Stream™

CARES® X-Stream™
A solução protética para ser realizada em uma etapa: 1 escaneamento, 1 projeto, 1 entrega
CARES® X-Stream™ proporciona um eficiente fluxo de trabalho digital. Com apenas um escaneamento e um desenho do 
elemento protético adaptado e simultâneo, todos os componentes protéticos necessários (por exemplo, Variobase® e sua 
respectiva coroa ou prótese fixa múltipla) são fabricados em um ambiente validado pela Straumann, sendo entregues ao 
mesmo tempo, com um excelente ajuste. Esta otimização das etapas de montagem necessárias reduz o tempo de entrega 
e os custos associados.

Opções restauradoras CARES® X-Stream™
Para Variobase® e outros componentes protéticos, está disponível uma variedade de materiais restauradores no fluxo de 
trabalho CARES® X-Stream™. Para obter informações mais detalhadas sobre a disponibilidade de CARES® X-Stream™ sobre 
componentes protéticos, consulte o site da Straumann.

* RB/WB pilar CARES®, TAN, e WB pilar CARES®, TAN, estão disponíveis somente para soluções cimentadas.
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2.2 Requisitos técnicos

Há muitas maneiras para uma restauração CARES®. Portanto, existem diferentes “combinados” 
de infraestruturas que são necessárias para projetar e encomendar as restaurações Straumann® 
CARES®:

Scanner de mesa
A situação do paciente pode ser obtida com uma moldeira de moldagem convencional O labo-
ratório de prótese dentária escaneia o modelo fabricado (de preferência com segmentos remo-
víveis) com o scanner de mesa Straumann® aprovado.

Software
A restauração é projetada com o Straumann® CARES® Visual, que o é projetado para assegurar 
que a dimensão da restauração corresponda às capacidades de fabricação da Straumann®.

Os scanners intraorais (incluindo os análogos dos implantes reposicionáveis) 
A situação do paciente pode ser escaneada com um scanner intraoral Straumann® aprovado. Os 
dados serão importados para o Straumann® CARES® Visual.

A solução Straumann® CARES® WS (Work Station - estação de trabalho) é uma solução para 
clientes que não precisam do escaneamento do molde físico e, portanto, não precisam investir 
em um scanner de mesa.

Serviço de Scan & Shape
Se o laboratório de prótese dentária não tiver um scanner de mesa Straumann® aprovado, mas 
deseja encomendar um componente protético Straumann® CARES®, ele pode enviar em seu 
arquivo stl, modelo ou wax-up da restauração para o serviço de Scan & Shape Straumann® 
CARES®.1

1  O serviço de Scan & Shape CARES® não está disponível em todos os países, verifique com o seu representante de vendas local para obter mais 
informações. Informações adicionais sobre o serviço de Scan & Shape CARES® podem ser encontradas nos folhetos associados.
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Pré-condições
 ѹ A tonalidade do dente foi identificada e anotada  

(através do gráfico de cores ou dispositivo de medição digital).
 ѹ A moldagem foi tomada. 

As informações de tonalidade e moldagem foram enviadas para o laboratório de 
prótese dentária. 

3.1 Confecção do molde

Confeccione o molde usando os métodos padrão e gesso odontológico tipo 4 
(ISO 6873). Para garantir restaurações de alta qualidade, os seguintes requisitos 
devem ser considerados:
 ѹ Utilize apenas análogos de implantes/pilares novos, intactos e originais da 

Straumann®.
 ѹ Os análogos dos implantes devem ser incorporados no gesso e não devem 

mover-se no modelo 
 ѹ Para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES®, 

será necessária uma gengiva artificial ampla e removível para permitir que a 
Straumann realize uma verificação do ajuste.

 ѹ De preferência, utilize um material escaneável para a gengiva artificial 
removível.

3 Preparação do CARES® Visual

1 SRBB é a abreviatura de Screw-Retained Bridge & Bar.

Nota importante para as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas 
CARES® em pilares aparafusados Straumann®

Tenha em mente que as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES® são usinadas 
com base em seu molde. Portanto, uma réplica exata da situação bucal é essencial para o bom ajuste das 
próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES®.

Para as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES® no nível do pilar, o molde repre-
senta a situação oral. Portanto, é necessário utilizar um molde com análogos do pilar, criados a partir de 
uma moldagem bucal no nível do pilar dos pilares definitivos, e apertados com torque de 35 Ncm.

Os moldes com pilares (< 35 Ncm) posteriormente apertados a mão podem não representar corretamente 
a situação bucal e, portanto, podem levar a uma restauração de ajuste ruim com desvios de altura e de 
alinhamento, embora ele se ajuste ao molde. Portanto, quando for necessário colocar os pilares poste-
riormente sobre o molde, somente um torque de 35 Ncm representará a situação bucal final de forma 
adequada. O pilar posteriormente colocado deve ser girado de modo a ajustar uma extremidade do jogo 
da interface do implante/pilar, e o dentista deve ser informado de que o pilar deve ser girado na mesma 
direção durante a instalação na boca.

Se uma prótese fixa múltipla e prótese protocolo aparafusada posteriormente colocada nos pilares apara-
fusados é solicitada, é necessário o modelo de gesso com os pilares apertados para a produção.
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3.2 Planejamento/anilha de wax-up

Para um planejamento estético ótimo, especialmente na região labial, projete um 
wax-up anatômico completo e confirme o tamanho e a posição intraoralmente. 
Para pilares CARES®, o wax-up pode ser escaneado com a anilha de wax-up e enco-
mendado (como uma alternativa ao projeto no CARES® Visual) - para mais informa-
ções, consulte o folheto Basic Procedure Straumann® CARES® System (701098/en).

Para próteses fixas múltiplas aparafusadas CARES®, o wax-up pode ser escaneado 
e utilizado como referência ao projetar a restauração no CARES® Visual.

Anilhas de wax-up 
As anilhas de wax-up são usadas para wax-up do pilar. 

Nota: As anilhas de wax-up são indicadas para uso único somente. Se forem 
usadas mais de uma vez, uma reprodução precisa da posição do pilar com refe-
rência à posição do implante não pode ser garantida, e os resultados de usinagem 
podem ser imprecisos.

3.2.1 Kit de wax-up Straumann® CARES®
O kit de wax-up Straumann® CARES® inclui todos os suportes de anilhas de wax-up 
que são necessárias para instalar as anilhas de wax-up no scanner de mesa. Eles 
são necessários para o escaneamento correto do pilar personalizado.

Número do artigo: 019.0063. Kit de wax-up Straumann® CARES® (usado para 
pilares Straumann®)
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3.2.2 Instruções de uso passo a passo

Insira uma anilha de wax-up no molde.

A Encurtamento das anilhas de wax-up em geral
A seção acima do ombro do implante representa o corpo mínimo e não deve ser 
usinado (mostrado em vermelho na próxima ilustração). Somente a seção superior 
da anilha de wax-up pode ser reduzida (mostrado em verde na próxima ilustração). 
Não aplique cera abaixo da linha basal da anilha de wax-up (seta vermelha).

Nota: A modelagem afiada deve ser evitada.

B Encurtamento das anilhas de wax-up para pilares Variobase®
O pilar de wax-up deve ter uma altura mínima por causa da altura do pilar 
Variobase®. A seção acima do ombro do implante representa o corpo mínimo e 
não deve ser usinado (mostrado em vermelho na ilustração abaixo). Somente a 
seção superior da anilha de wax-up pode ser reduzida (mostrado em verde na 
ilustração abaixo). Não aplique cera abaixo da linha basal da anilha de wax-up 
(seta vermelha).

 NC RC WN RN NNC
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C Wax-up do pilar/prótese fixa múltipla aparafusada
Use apenas cera que pode ser escaneada, para garantir um escaneamento preciso. Se não for usada cera que possa ser esca-
neada, aplique spray de escaneamento.

Nota: Para garantir a estabilidade, recomenda-se fazer uma estrutura com resina de modelagem de baixo encolhimento 
quando realizar o wax-up das próteses fixas múltiplas.

A parte saliente da anilha de wax-up deve ser sempre cortada antes do escaneamento, caso contrário, esta seção também 
será escaneada e, portanto, usinada.

3.2.3 Geometria máxima para produção de pilares CARES®

Opção A: Design anatômico completo

Um enceramento anatômico completo também deve ser prepa-
rado para obter um planejamento estético ótimo. Use a anilha de 
enceramento para modelar o formato do pilar provisório anatômico 
completo.

Plataforma do implante NC RC RN WN RB/WB (TorcFit™) WB (TorcFit™)

Anilha de enceramento nº de art. 025.2903 025.4903 048.088 048.089 – –

Dimensão da geometria máxima
10 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

13 mm
17

 m
m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

Pilar CARES®, ZrO2, nº. de art. 027.2650 027.4650 040.688 – – –

Pilar CARES®, Ti, nº. de art. 027.2620 027.4620 040.689 040.694 010.6181 010.6182

*Pilar CARES®, TAN, nº. de art. 010.6000 010.6001 010.6002 010.6003 010.6143 010.6144

**Pilar CARES®, CoCr, nº. de art. 010.6065 010.6066 010.6067 010.6068 010.6149 010.6148

Nota: A angulação do enceramento não deve exceder aos 30°.
*Nota: RB/WB pilar CARES®, TAN, e WB pilar CARES®, TAN, estão disponíveis somente para soluções cimentadas.
**Nota: Não se aplica ao pilar CARES® CoCr SA porque segue o método de produção SLM.
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Opção B: Design anatômico reduzido

Opção C: Design de um coping

Um enceramento anatômico reduzido também deve ser preparado 
para obter um planejamento estético ótimo.

Prepare uma chave de silicone sobre o enceramento total para 
definir o formato ideal da restauração.

Use a anilha de wax-up para modelar o formato do coping.

Verifique o enceramento com a chave de silicone.
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3.3 Scanbodies Straumann®

Descrição do produto
Os scanbodies Straumann® representam a posição e a orientação do respectivo implante 
dentário ou análogo, nos procedimentos de escaneamento CADCAM. Isto ajuda o software 
CADCAM a alinhar corretamente as subsequentes restaurações CADCAM.

Visão geral do produto
A Straumann® disponibiliza dois tipos diferentes de scanbodies, que se diferem em termos de 
manuseio e de compatibilidade com o scanner: 
 ѹ Scanbody mono Straumann® CARES® (no nível do implante e pilar)
 ѹ Scanbody Straumann®

Certifique-se de selecionar o scanbody Straumann® correto, de acordo com as versão do software.

Nota: Os scanbodies Straumann® e todos os componentes devem ser utilizados uma única vez. 
A reutilização de um Scanbody pode causar resultados imprecisos. Verifique se a estabilidade do 
implante dentário é suficiente para sustentar o rosqueamento/desrosqueamento dos scanbo-
dies. Sprays de digitalização não são necessários em nenhum momento.

3.3.1 Scanbody mono Straumann® CARES® 

Propriedades e benefícios do produto em um relance
Melhor manuseio
 ѹ Componente único, incluindo um parafuso autofixante
 ѹ Nível do pilar no pilar aparafusado Straumann®
 ѹ Maior funcionalidade
 ѹ Configuração otimizada do sistema para restaurações de vários elementos
 ѹ Material bem aceito
 ѹ PEEK para excelentes resultados de digitalização

Instruções de uso passo a passo

Montagem
Verifique se o scanbody está bem ajustado no análogo e aperte 
manualmente o parafuso auto-retentivo (no máximo 15 N.cm). 
Utilize apenas a chave SCS Straumann® para fixar o componente 
no análogo. Verifique novamente se o ajuste está correto e se não 
existe nenhuma folga vertical ou rotacional. Se o planejamento 
corresponder a uma restauração de espaço unitário, oriente a 
superfície angulada do scanbody vestibularmente (não adjacente 
ao dente proximal). 
Evite qualquer contato entre o scanbody e os dentes proximais.
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Prótese no nível do implante Prótese no nível do implante Prótese no nível do pilar

RB/WB WB NNC RN WN SC NC RC NC RC (RB/WB)⁵

Co
m

po
ne

nt
es

 d
e 

tr
an

sf
er

ên
ci

a

Straumann® 
Scanbody mono  

065.0035 048.173 048.168 048.169 025.0025 025.2915 025.4915

025.0001 
(D 4,6 mm)
025.0000 

(D 3,5 mm)

025.0001
(D 4,6 mm)⁵

Anilha de 
wax-up

–
048.137

048.137V4
048.088

048.088-04
048.089

048.098-04

–

025.2903
025.2903-04

025.4903
025.4903-04 –

Straumann® 
Análogo do 

implante 
reposicionável

065.0023 065.0024 – 048.129 048.172 025.2102 025.4102

025.0007
(D 3,5 mm)
025.0008

(D 4,6 mm)

025.0008
(D 4,6 mm)⁵

Straumann® 
Análogo

065.0021 065.0022 048.124 048.108
048.124 048.171 025.2101 025.4101

023.2754
(0°, D 3,5 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)

023.4757
(angulado, 
D 4,6 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)⁵

023.4757
(angulado, 
D 4,6 mm)⁵

Pa
ra

fu
so

s d
e 

ac
es

só
rio

s   
Parafusos de 

pilares, próteses 
fixas múltiplas 

e próteses 
protocolo 

aparafusadas

065.0036 048.313 048.3541
048.3562,3 048.3562,3 –

025.49061
025.49002
025.29263

Parafuso NC/RC para pilar 
aparafusado

reto 0°, GH 1 mm: 023.4749
reto 0°, GH 2,5 mm: 023.4750
reto 0°, GH 4 mm: 023.4760
angulado, 17°/30°: 025.0002

Parafuso oclusal 
no nível do pilar

– – 023.47634,⁵

1 Para pilares CARES®, ZrO2
2 Para pilares CARES®, Ti e TAN; para Straumann® Variobase® 
3 Para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES®, Ti e coron® 
4 Parafuso oclusal no nível do pilar para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES®, Ti e coron® 
5 Artigos também são compatíveis nos RB/WB pilares aparafusados.

3.4 Visão geral do sistema
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4 Restaurações, projetos e acabamentos

4.1 Restauração: Pilar CARES®

Uso
 ѹ Coroas cimentadas 
 ѹ Prótese fixa múltipla cimentadas por estruturas
 ѹ Coroas aparafusadas, revestíveis diretamente (Pilares CARES®, CoCr, ZrO2 e 

TAN*)

Material:
 ѹ Titânio grau 4
 ѹ Titânio-alumínio-nióbio (TAN)
 ѹ Cromo-cobalto
 ѹ Dióxido de zircônio

Contraindicação
 ѹ Alergia aos materiais utilizados, o que pode incluir alguns ou todos os seguintes: 

dióxido de zircônio (ZrO2), óxido de ítrio Y2O2, óxido de alumínio, Al2O3, dióxido 
de háfnio HfO2, titânio (Ti), titânio (Ti6Al7Nb titânio, nióbio, alumínio ou TAN), 
coron® (liga de cromo-cobalto): Co, Cr, W, Si, Mn, N, Nb, Fe.

Características
 ѹ Com o pilar CARES® CoCr e pilar CARES® TAN*, você tem duas opções de material 

para revestimento direto, dependendo de suas preferências. Estes são os pilares 
de escolha para restaurações metálicas aparafusadas de um elemento.

 ѹ Pilar CARES®, ZrO2 é o pilar de escolha na região anterior e para pacientes com 
transmucoso fino

 ѹ Perfil de emergência anatômico
 ѹ Um perfil de emergência específico do paciente permite o manejo do tecido 

mole e um resultado estético
 ѹ Garantia Straumann® para pilares Straumann® CARES®

* RB/WB Pilares CARES® TAN não se destinam ao revestimento direto
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4.1.1 Design do fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – Preparação do CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, de acordo com o capítulo 3
Etapa 2 – Design com o CARES® Visual
Faça o design de acordo com o folheto Straumann® CARES® Visual (159.825/pt)

4.1.2  Acabamento do pilar Straumann® CARES® de titânio e TAN para soluções cimentadas no laboratório de prótese 
dentária

Confeccione um pilar meso de titânio grau 4 para restaurações cimentadas. 

Coroa cimentada
 ѹ Monte o pilar Straumann® CARES® de titânio ou TAN no análogo 

do implante
 ѹ Use um procedimento padrão para confeccionar a coroa única 

cimentada
 ѹ Revista a restauração, se necessário, e/ou faça o polimento da 

restauração final

Nota: Utilize sempre um auxiliar de polimento para proteger a 
conexão protética do pilar.

Preparação para entrega ao dentista 
 ѹ Limpe a restauração antes de ser enviada ao dentista
 ѹ Fixe a restauração final manualmente no molde

O pilar CARES® TAN anatomicamente moldado é uma solução 
comprovada para revestimento direto em soluções aparafusadas.
 ѹ Confeccione uma coroa aparafusada com uma cerâmica que 

seja compatível com o coeficiente de expansão térmica de TAN. 
 ѹ Os pilares Straumann® CARES® TAN têm um coeficiente de 

expansão térmica de 9,9 × 10-6 K-1 na faixa de 20 °C - 500 °C. A 
espessura parietal mínima de 0,4 mm deve ser respeitada.

Nota: Deve-se tomar cuidado especial para obter uma camada com 
espessura uniforme da porcelana de revestimento do pilar.

O processo de jateamento desenvolve uma camada de óxido meca-
nicamente estável e biocompatível.
A camada de óxido não deve ser removida da conexão do pilar do 
implante. 

4.1.3  Acabamento do pilar Straumann® CARES® TAN para soluções aparafusadas no laboratório protético 
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Etapa 1 – Jateamento
Jateamento apenas com corundum nobre.
 ѹ Granulação 120 - 150 µm e 2 bar de pressão
 ѹ Jatos em ângulo de 45° ao objeto
 ѹ Limpe a superfície a vapor

Nota: Não faça o jateamento da conexão! Proteja a conexão com 
auxílio de polimento ou análogo do implante.

Etapa 2 – Revestimento da coroa
Importante: Para essa etapa, as instruções de moldagem do fabri-
cante do material de revestimento correspondente se aplicam.

Nota: Qualquer material de revestimento de titânio pode ser usado. 

Etapa 3 – Finalização da coroa
 ѹ Faça o polimento do perfil de emergência entre a conexão e o 

revestimento de cerâmica
 ѹ Proteja a conexão com auxílio de polimento ou análogo do 

implante

Nota: A conexão não deve ser polida. 

Etapa 4 – Preparação para entrega ao dentista
 ѹ Limpe a restauração antes de enviar ao dentista
 ѹ Parafuse a restauração final manualmente no molde

15X.822.indd   1415X.822.indd   14 29/03/2022   17:1129/03/2022   17:11



15

O pilar Straumann® CARES® CoCr e CoCr SA anatomicamente 
moldado é uma opção adicional para uma solução aparafusada 
revestível diretamente.

Pré-condicionamento: Ao fazer o planejamento no CARES® Visual, 
considere uma espessura parietal mínima de 0,4 mm na porcelana 
de revestimento.

4.1.4 Acabamento do pilar Straumann® CARES® CoCr e CoCr SA no laboratório protético

Etapa 1 – Prepare para o revestimento estético
 ѹ Rosqueie o pilar no dispositivo auxiliar de polimento para proteger 

a interface implante-pilar
 ѹ Faça o jateamento com areia sobre a área a ser revestida com 

óxido de alumínio, e em seguida limpe a área a vapor

Nota: Não faça o jateamento da conexão com óxido de alumínio! 
Proteja a conexão com o auxiliar de polimento.

Etapa 2 – Coroa com revestimento estético
 ѹ Confeccione uma coroa cerâmica aparafusada
 ѹ Utilize uma cerâmica de revestimento que seja compatível 

com o coeficiente de expansão térmica (14,3 x 10-6 K-1) do pilar 
Straumann® CARES® CoCr

 ѹ Para essa etapa, as instruções de moldagem do material/fabri-
cante do revestimento correspondente

 ѹ Proteja a conexão com o auxiliar de polimento e faça o poli-
mento do perfil de emergência

Nota: Deve-se tomar cuidado especial para obter uma camada com 
espessura uniforme da porcelana de revestimento do pilar.
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Faça o jateamento indireto da interface implante-pilar usando 
esferas de vidro, a 50 µm/2 bar, para remover a camada de óxido.

Etapa 3 – Preparação para entrega ao dentista
Limpe o pilar, rosqueie-o e aperte-o manualmente sobre o molde, 
antes de enviá-lo ao dentista.

Descrição: Remoção da camada de óxido
Durante o jateamento, o pilar CoCr forma uma camada de óxido na 
interface implante-pilar, que precisa ser removida para garantir o 
ajuste perfeito do pilar sobre o implante.

15X.822.indd   1615X.822.indd   16 29/03/2022   17:1129/03/2022   17:11



17

Opção A: Coroa aparafusada

Pilar de cerâmica Straumann® CARES®
 ѹ Confeccione uma coroa aparafusada com uma cerâmica que seja 

sincronizada com o coeficiente de expansão térmica do dióxido 
de zircônio.

 ѹ Os pilares de cerâmica Straumann® CARES® feitos de dióxido 
de zircônio têm um coeficiente de expansão térmica de 
10,5 × 10-6/K (25 °C - 500 °C).

Nota: Deve-se tomar cuidado especial para obter uma camada com 
espessura uniforme da porcelana de revestimento do pilar.

4.1.5 Acabamento do pilar Straumann® CARES® ZrO2 no laboratório de prótese dentária

Opção B: Coroa cimentada
 ѹ Monte o pilar de cerâmica Straumann® CARES® sobre o análogo 

do implante.
 ѹ Use um procedimento padrão para confeccionar a coroa única 

cimentada.
 ѹ Faça o revestimento da estrutura.

Preparação para entrega ao dentista
 ѹ Limpe a restauração antes de enviar ao dentista.
 ѹ Fixe a restauração final manualmente no molde.
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Instalação final dos pilares Straumann® CARES®

Opção A: Coroa aparafusada
 ѹ Posicione o pilar Straumann® CARES® limpo no implante. 
 ѹ Aperte o parafuso com 35 Ncm utilizando a chave SCS junta-

mente com a catraca e o dispositivo de controle de torque.
 ѹ Feche a configuração SCS do parafuso com algodão e vedante 

composto (por exemplo, guta-percha). Isso possibilita a remoção 
posterior do pilar personalizado, caso seja necessário substituir 
uma coroa.

Opção B: Coroa cimentada
 ѹ Posicione o pilar Straumann® CARES® limpo no implante. 
 ѹ Aperte o parafuso com 35 Ncm utilizando a chave SCS junta-

mente com a catraca e o dispositivo de controle de torque.
 ѹ Feche a configuração SCS do parafuso com algodão e vedante 

composto (por exemplo, guta-percha). Isso possibilita a remoção 
posterior do pilar personalizado, caso seja necessário substituir 
uma coroa.

 ѹ Cimente a superestrutura ao pilar.
 ѹ Remova o excesso de cimento.

Nota: Use apenas parafusos basais especiais fornecidos para o pilar 
Straumann® CARES®.

4.1.6 Instalação (consultório do dentista)

Pilares Straumann® CARES® - procedimento protético

Preparo
 ѹ Remova o cicatrizador ou a restauração provisória.
 ѹ Remova a superestrutura do molde e/ou desenrosque o pilar do análogo.
 ѹ Limpe e seque totalmente o interior do implante e do pilar.

Nota: Use guias de transferência. Nunca utilize cimento quando o pilar é instalado dentro do implante. Os pilares 
Straumann® CARES® feitos de dióxido de zircônio não são autoclaváveis e não devem ser limpos por jatos de vapor.

Este é um exemplo do pilar Straumann® CARES® ZrO2. O mesmo
procedimento se aplica para o pilar Straumann® CARES® TAN.

Este é um exemplo do pilar Straumann® CARES® ZrO2. O mesmo
procedimento se aplica para o pilar Straumann® CARES® de titânio 
e pilar CARES® TAN. 
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4.2 CARES® X-Stream™

A solução protética para ser realizada em uma etapa: 1 escaneamento, 1 projeto, 1 entrega
O CARES® X-Stream™ é um exemplo inovador de fluxo de trabalho digital eficiente, otimi-
zando as etapas clínicas e simplificando os processos extensos para restaurações protéticas 
implantossuportadas.

Uso
 ѹ Coroas, próteses fixas múltiplas ou overdentures cimentadas para opções de restauração 

CARES® X-Stream™ com pilares Straumann® CARES®
 ѹ Coroas, próteses fixas múltiplas ou overdentures parafusadas para opções de restauração 

CARES® X-Stream™ com Straumann Variobase®

Características
 ѹ Maior produtividade graças a um design, um pedido e uma entrega dos componentes 

protéticos necessários para um caso de restauração de paciente.
 ѹ Maior eficiência, graças às próteses altamente precisas, que garantem o melhor ajuste entre 

os componentes.
 ѹ Desempenho validado a longo prazo, com a conexão implante-pilar original da Straumann®.
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4.2.1 Design do fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – PREPARAÇÃO do CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, de acordo com o capítulo 3

Etapa 2 – DESIGN com o CARES® Visual
Faça o design de acordo com o folheto Straumann® CARES® Visual (159.825/pt)

4.2.2 Acabamento

Fluxo de trabalho CARES® X-Stream™ com pilares CARES®
 ѹ Desembale a entrega do pilar Straumann® CARES® e coroa, prótese fixa múltipla ou prótese 

protocolo CARES®.
 ѹ Finalize a coroa, prótese fixa múltipla e prótese protocolo CARES®, quando relevante. Nota: 

somente restaurações cimentadas são possíveis.
Consulte o folheto de “Instruções de uso” do material específico da coroa CARES®, prótese fixa 
múltipla ou prótese protocolo ou o folheto Procedimentos com próteses dentárias Straumann® 
CARES®, Informações básicas (702086/ptbr) para obter as etapas de moldagem detalhadas e 
específicas de material.

Fluxo de trabalho CARES® X-Stream com Variobase® Straumann®
 ѹ  Desembale a entrega do Variobase® e coroa, prótese fixa múltipla ou prótese protocolo 

CARES®.
 ѹ Finalize a coroa, prótese fixa múltipla e prótese protocolo CARES®, quando relevante. Nota: 

restaurações cimentadas e aparafusadas são possíveis. 
Consulte o folheto de “Instruções de uso” do material específico da coroa CARES®, prótese fixa 
múltipla ou prótese protocolo ou o folheto Procedimentos com próteses dentárias Straumann® 
CARES®, Informações básicas (702086/ptbr) para obter as etapas de moldagem detalhadas e 
específicas de material.
Nota: A coroa, prótese fixa múltipla ou prótese protocolo CARES® deve ser processada mecani-
camente somente se absolutamente necessário. As “Instruções de uso” da coroa, prótese fixa 
múltipla ou prótese protocolo específica se aplicam. A coroa, prótese fixa múltipla ou prótese 
protocolo CARES® não deve ser jateada.

4.2.3 Adesão
As instruções para adesão da restauração de fluxo de trabalho CARES® X-Stream™ com Variobase® 
e coroas, próteses fixas múltiplas ou próteses protocolo CARES® encomendadas com um orifício 
do canal do parafuso, podem ser encontradas em Straumann® Variobase®, Informações básicas 
(490.062/ptbr).
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4.3  Restauração: Próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 
aparafusadas CARES®

Uso 
As próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas Straumann® CARES® são estru-
turas protéticas, diretamente aparafusadas ao implante dentário intraósseo ou ao pilar apara-
fusado, como um auxílio nas reabilitações protéticas para substituições dentárias múltiplas ou 
em pacientes totalmente edêntulos.

Material
 ѹ Titânio grau 4
 ѹ Liga de cromo-cobalto (coron®)

Contraindicações
 ѹ Pacientes com bruxismo, já que pode ocorrer uma sobrecarga do dispositivo.
 ѹ Alergias ou hipersensibilidade aos ingredientes químicos dos seguintes materiais utilizados:

coron® (liga de cromo-cobalto): cobalto (Co), cromo (Cr), tungstênio (W), silício (Si), manganês 
(Mn), nióbio (Nb), titânio comercialmente puro grau 4 (Ti), TAN (liga de titânio Ti6Al7Nb): titânio 
(Ti), alumínio (Al), nióbio (Nb).

Nota importante para as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES® em pilares 
aparafusados Straumann®

Tenha em mente que as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES® são usinadas com base em seu 
molde. Portanto, uma réplica exata da situação bucal é essencial para o bom ajuste das próteses fixas múltiplas e próteses 
protocolo aparafusadas CARES®.

Para as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES® no nível do pilar, o molde representa a situação 
oral. Portanto, é necessário utilizar um molde com análogos do pilar, criados a partir de uma moldagem bucal no nível do 
pilar dos pilares definitivos, e apertados com torque de 35 Ncm.

Os moldes com pilares (< 35 Ncm) posteriormente apertados a mão podem não representar corretamente a situação bucal 
e, portanto, podem levar a uma restauração de ajuste ruim com desvios de altura e de alinhamento, embora ele se ajuste 
ao molde. Portanto, quando for necessário colocar os pilares posteriormente sobre o molde, somente um torque de 35 Ncm 
representará a situação bucal final de forma adequada. O pilar posteriormente colocado deve ser girado de modo a ajustar 
uma extremidade do jogo da interface do implante/pilar, e o dentista deve ser informado de que o pilar deve ser girado na 
mesma direção durante a instalação na boca.

Se uma prótese fixa múltipla e prótese protocolo aparafusada posteriormente colocada nos pilares aparafusados é solicita-
da, é necessário o modelo de gesso com os pilares apertados para a produção.
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Características

Condições de trabalho de próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas Straumann® CARES®

Importante: ao combinar diferentes plataformas entre si, aplica-se o menor valor de compensação da 
divergência.

Nota
 ѹ Os análogos de implante reposicionáveis Straumann® não são destinados a ser utilizados para próteses fixas 

múltiplas e próteses protocolo aparafusadas Straumann® CARES®. Considere as instruções de preparação do 
modelo descritas no capítulo 3.1. A Straumann pode devolver o pedido se os requisitos não forem cumpridos.

 ѹ Sempre utilize parafusos de implante/oclusais novos para utilização no paciente.
 ѹ Os parafusos fornecidos juntamente com as próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas 

CARES® são destinados para uso no paciente. Para parafusos adicionais, em caso de perda ou para uso labo-
ratorial, utilize somente os parafusos mencionados na tabela acima.

Próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 
aparafusadas CARES® estão disponíveis nas seguintes 

plataformas Straumann®

Compensação de 
divergência entre duas 

plataformas

Parafusos para Straumann®
Próteses fixas múltiplas e 

próteses protocolo aparafusadas 
CARES®Ti coron®

Nível do 
implante

Implantes Straumann® 
Tissue Level

Regular Neck (RN)
46°

synOcta® Parafuso passante
048.356

Wide Neck (WN)

Implantes Straumann® 
Bone Level

Regular CrossFit® (RC)

24°

NC/RC Parafuso BL para próteses 
fixas múltiplas e próteses proto-

colo aparafusadas
025.2926Narrow CrossFit® (NC)

Implantes Straumann® 
BLX

RB/WB (Regular Base e 
Wide Base)

40°

RB/WB Parafuso passante, 
próteses fixas múltiplas e próteses 
protocolo aparafusadas, reto, TAN

065.0036

Nível do 
pilar

Pilar aparafusado 
Straumann®

D 4,6 mm 40° NC/RC parafuso oclusal, TAN 
para coping, pilar aparafusado 

023.4763D 3,5 mm 24°
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4.3.1 Prótese fixa múltipla aparafusada Straumann CARES®

Uso
 ѹ A prótese fixa múltipla aparafusada Straumann® CARES® é uma estrutura para 

revestimento direto com técnicas apropriadas de tecnologia dentária ou envol-
vimento com acrílico em combinação com dentes pré-fabricados, para tratar 
casos total ou parcialmente edêntulos.

Características
 ѹ 2 a 16 elementos
 ѹ Instalação em 2 a 16 plataformas

 – Plataformas de implante mistas Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone 
Level (NC, RC, RB/WB) e BL / TL

 – Pilar aparafusado
 – combinação de plataformas no nível de implantes e pilares

 ѹ Número máximo de pônticos anteriores: 4 (possível somente entre os caninos)
 ѹ Número máximo de pônticos posteriores: 3
 ѹ Número máximo de extremidades livres: 1 por extremidade
 ѹ Garantia Straumann® para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 

aparafusadas Straumann® CARES®
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4.3.1.1 Design: Fluxo de trabalho CARES® 

Etapa 1 – PREPARAÇÃO do CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, de acordo com o capítulo 3

Nota: Para um planejamento estético ótimo, especialmente na região labial, modele um wax-up anatômico 
completo e confirme o tamanho e a posição intraoralmente. O wax-up pode ser escaneado e utilizado como 
referência ao projetar restauração no CARES® Visual.

Etapa 2 – DESIGN com o CARES® Visual
Projete a restauração de acordo com o folheto Straumann® CARES® Visual – Instruções passo a passo para coroas 
e pontes (159.825/pt) ou assista aos vídeos de tutorial CARES® on-line, para obter mais orientações. 

Etapa 3 – PROCESSO DE PEDIDOS para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas CARES®
Faça o pedido da restauração de acordo com o processo descrito no folheto Straumann® CARES® Screw-retained 
bridge and bar: Service and Process – consulte a página 37.

4.3.1.2 Acabamento

Etapa 1
Entrega da prótese fixa múltipla e parafusos para uso 
do paciente da Straumann®:
Use a etiqueta do paciente incluída para registros do 
paciente no laboratório. A prótese fixa múltipla pode 
ser colocada diretamente sobre o modelo, nenhuma 
moldagem, usinagem ou ajustes são necessários.

Etapa 2
Verifique se o ajuste está livre de tensão no molde 
(por exemplo, teste de Sheffield) e também verifique 
a situação oclusal com um modelo antagonista.
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Etapa 3 (opcional)
Para verificar melhor o ajuste, envie a prótese fixa múltipla para 
o dentista para uma prova adicional na boca do paciente. Certifi-
que-se de que os parafusos usados não estão danificados. Insira os 
parafusos com a chave SCS. O ajuste por atrito fixa os parafusos no 
instrumento durante a instalação, e garante um manuseio seguro.

Etapa 4
Prepare e molde a prótese fixa múltipla de acordo com as instruções 
do fornecedor do material de revestimento.

Etapa 5
Use técnicas de revestimento apropriada para tecnologia dentária, 
para revestir a estrutura. Certifique-se de seguir as instruções de uso 
do material de revestimento de sua escolha, que deve ser apropriado 
para o material da estrutura.

Nota: Considere as orientações anatômicas quando fizer o reves-
timento. Deve-se utilizar o conceito de “liberdade cêntrica” para a 
oclusão.

Etapa 6
Envie o molde, a prótese fixa múltipla em conjunto com parafusos 
novos, o folheto de Instruções de uso e as etiquetas do paciente para 
o dentista da restauração.

15X.822.indd   2515X.822.indd   25 29/03/2022   17:1129/03/2022   17:11



26

Etapa 1
Remova o cicatrizador ou a restauração provisória.

Etapa 2
Limpe e seque completamente o interior dos implantes/pilares 
aparafusados, parafusos e prótese fixa múltipla (limpeza, desin-
fecção e esterilização de acordo com o folheto Linhas de orientação 
para limpeza, desinfeção e esterilização, Componentes protéticos 
implanto-suportados Straumann® (159.802/pt)).

Etapa 3
Verifique o ajuste da prótese fixa múltipla antes de fixá-la na boca 
do paciente. Não instale a prótese fixa múltipla se o ajuste parecer 
insatisfatório (por exemplo, ao executar um teste de Sheffield).

Etapa 4
Posicione a prótese fixa múltipla sobre os implantes/pilares apara-
fusados e instale os parafusos. Aperte os parafusos do implante 
com 35 Ncm e os parafusos oclusais dos pilares aparafusados 
com 15 Ncm, utilizando a chave SCS com a catraca e dispositivo de 
controle de torque.

Nota
O ajuste por atrito fixa os parafusos no instrumento durante a insta-
lação, e garante um manuseio seguro.

Etapa 5
Feche os canais dos parafusos com algodão e composto vedante (por 
exemplo, guta-percha ou um composto). Isso possibilita a remoção 
posterior da prótese fixa múltipla, em caso de manutenção.

Etapa 6
Faça o polimento do material de enchimento.

Nota
Se parafusos adicionais são necessários, consulte a tabela “Condi-
ções de trabalho de próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 
aparafusadas Straumann® CARES®” no capítulo 4.3 (p. 22) para ver 
os números dos artigos.

4.3.1.3 Instalação (consultório do dentista)

A restauração final é entregue no consultório do dentista no molde, junto com os parafusos novos, instruções de uso e 
etiquetas do paciente.
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4.3.2 Próteses protocolo Straumann® CARES®

Uso
As próteses protocolo Straumann® CARES® para próteses fixas são superestruturas 
para aplicação direta com resina odontológica, com dentes de acrílico pré-fabricados 
para tratamento de casos edêntulos.

As próteses protocolo Straumann® CARES® para próteses removíveis são elementos 
retentivos para uso combinado com uma overdenture para tratamento de casos 
edêntulos.

Características
 ѹ Instalação em 2 a 10 plataformas

 ѹ Implante misto Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, RC, RB/
WB) e BL / TL

 ѹ Pilar aparafusado
 ѹ Possíveis extensões de extremidade livre
 ѹ Grande variedade de design para próteses protocolo :

 ѹ Dolder® formato em U (regular e mini)
 ѹ Dolder® formato ovalado (regular e mini)
 ѹ Dolder® misto (por exemplo, extensões de extremidade livre ovalada 

anterior, formato em U)
 ѹ Prótese protocolo MP-Clip® 
 ѹ Ackermann-Bar®
 ѹ Prótese protocolo redonda
 ѹ Prótese protocolo usinada
 ѹ Prótese protocolo fixa básica
 ѹ Prótese protocolo fixa avançada

 ѹ Garantia Straumann® para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo apara-
fusadas Straumann® CARES®
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Próteses protocolo Straumann® CARES®, próteses removíveis 

Próteses protocolo fixas Straumann® CARES®, próteses fixas

Prótese protocolo Dolder®, 
formato em U

Prótese protocolo Dolder®, ovalada Prótese protocolo usinada

 ▪ Seção transversal do formato de U
 ▪ Combinação rígida e estável da 
prótese protocolo e matriz

 ▪ Seção transversal do formato 
ovalado

 ▪ Translação e rotação verticais 
possíveis

 ▪ Altura e largura ajustáveis
 ▪ 0°, 4°, 6, 8° de conicidade da parede
 ▪ Roscas para Novaloc® e pilar de 
prótese protocolo LOCATOR®

 ▪ Alinhar o eixo de inserção comum 
dos anexos

 ▪ Mais resistente contra forças mas-
tigatórias, comparado com anexos 
sozinhos

Ackermann-Bar® Prótese protocolo redonda Prótese protocolo MP-Clip®

 ▪ Prótese protocolo redonda
 ▪ Conceito de 2 reforços para monta-
gem com economia de espaço 

 ▪ Prótese protocolo de diâmetro 
1,8 mm

 ▪ Prótese protocolo redonda 
 ▪ Prótese protocolo de diâmetro 
1,9 mm

 ▪ Alternativa econômica para matri-
zes metálicas pré-fabricadas

 ▪ A intensidade de retenção pode ser 
facilmente ajustada trocando os 
encaixes retentivos. 

 ▪ Prótese protocolo de diâmetro 
1,8 mm

Prótese protocolo fixa básica  
(Formatos: lambda, cruz, trapezoidal)

Prótese protocolo fixa avançada

 ▪ Para aplicação direta de resina dentária e dentes 
pré-fabricados em acrílico, totalmente integrados na 
prótese definitiva

 ▪ Fácil recobrimento do tecido, solução ideal para mane-
jo de tecido contínuo

 ▪ A prótese protocolo é entregue jateada
 ▪ Alternativa econômica à prótese fixa múltipla com 
revestimento de cerâmica

 ▪ Para aplicação direta de resina dentária e dentes 
pré-fabricados em acrílico, totalmente integrados na 
prótese definitiva

 ▪ Idealmente utilizada para rebordos edêntulos por lon-
go tempo, que estejam bem cicatrizados e estáveis

 ▪ A prótese protocolo é entregue jateada
 ▪ Alternativa econômica à prótese fixa múltipla com 
revestimento de cerâmica
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4.3.2.1 Próteses protocolo Straumann® CARES®, próteses removíveis

Posicionamento da prótese protocolo 
Para garantir a melhor distribuição de força, posicione a prótese protocolo em paralelo ao plano 
oclusal e coloque-a fisiologicamente correta sobre o rebordo alveolar. Considere o caminho de 
instalação da overdenture ao projetar a prótese protocolo. Para evitar forças horizontais, o design 
da prótese protocolo deve ser paralelo ao plano oclusal.1

Nota: Extensões distais da prótese protocolo não são recomendadas, ao restaurar implantes 
Straumann® com diâmetro de 3,3 com barras protocolo para próteses removíveis

Design: Fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – PREPARAÇÃO para CARES® Visual (prótese fixa e removível)
Siga os requisitos de preparação, de acordo com o capítulo 3

Nota: Para otimizar o planejamento estético da prótese protocolo, faça um setup da overdenture 
em cera e confirme-o intraoralmente. O setup pode ser escaneado e utilizado como referência 
ao projetar a prótese protocolo no CARES® Visual.

Etapa 2 – DESIGN com o CARES® Visual
Consulte os tutoriais on-line e as orientações do CARES® Visual no software.

Etapa 3 – PROCESSO DE PEDIDOS para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafu-
sadas CARES®
Faça o pedido da restauração de acordo com o processo descrito no folheto Straumann® CARES® 
Screw-retained bridge and bar: Service and Process – consulte a página 37.

1  Jager, K. Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mit vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse. 
Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494 (1994).

Imagens: Jager/Wirz 1994
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Acabamento

Etapa 1
Entrega da prótese protocolo e parafusos para uso do paciente da 
Straumann®: Use a etiqueta do paciente incluída para registros do 
paciente na documentação laboratorial. A prótese fixa múltipla pode 
ser colocada diretamente sobre o modelo, nenhuma moldagem, 
usinagem ou ajustes devem ser realizados 

Nota: Esteja ciente de que alterar a forma ou a seção transversal da 
prótese protocolo para próteses removíveis pode ter um impacto 
negativo sobre o ajuste das matrizes nas próteses protocolos. Não 
altere ou enfraqueça a interface da conexão entre a prótese proto-
colo e os copings da prótese protocolo.

Etapa 2 
Verifique se o ajuste está livre de tensão no molde 
(por exemplo, teste de Sheffield). 

Etapa 3 (opcional)
Para verificar melhor o ajuste, livre de tensão, envie a prótese proto-
colo para o dentista para uma prova adicional na boca do paciente. 
Certifique-se de que os parafusos usados não estão danificados. 
Insira os parafusos com a chave SCS. O ajuste por atrito fixa os para-
fusos no instrumento durante a instalação, e garante um manuseio 
seguro.

Etapa 4
Confeccione a prótese definitiva, de acordo com as instruções a 
seguir.

Para o ajuste adequado e melhor desempenho da prótese protocolo 
Straumann® CARES®, é recomendado combinar o dispositivo apenas 
com as matrizes originais correspondentes do sistema CARES® 
(consulte o capítulo 5 – Dispositivos auxiliares e instrumentos).

1

2

3
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Prótese protocolo MP-Clip®
 ѹ Fixe o espaçador com a anilha na prótese protocolo e certifique-se de que ele 

se encaixa perfeitamente.
 ѹ Corte a anilha de volta, de acordo com a altura da prótese protocolo e 

bloqueie com cera o espaço entre a anilha e transmucoso, bem como as 
tampas do implante.

 ѹ Finalizar a prótese de acordo com a técnica dentária padrão. Remova a prótese 
protocolo da prótese e tire o espaçador da anilha. Use o posicionador de 
inserto para instalar o inserto de retenção na anilha metálica.

Matriz de prótese protocolo Ackermann®, Dolder® e redonda
Ackermann®: Use a matriz A de prótese protocolo Ackermann-Bar® na região 
posterior e a matriz B na região anterior. 
Prótese protocolo Dolder®: Reduza a matriz de acordo com o comprimento da 
prótese protocolo. Para garantir uma fixação segura da prótese, a matriz deve ser 
de pelo menos 5 mm de comprimento.
Prótese protocolo Ackermann-Bar®, Dolder® e redonda Instale a matriz na prótese 
protocolo. Instale o espaçador adequado entre a prótese protocolo e a matriz 
durante a polimerização. 
Prótese protocolo Ackermann-Bar® e redonda: Para prevenir o desgaste prema-
turo das matrizes e obter um eixo de inserção consistente da prótese, posicione as 
matrizes em paralelo uma com a outra (Fig. 1). Bloqueie com cera o espaço entre a 
matriz/prótese protocolo e transmucoso, bem como as tampas do implante (Fig. 
2). Certifique-se que as lamelas da matriz estejam bloqueadas adequadamente 
para permitir desvios quando a prótese for inserida ou removida. 
Prótese protocolo Dolder®: Bloqueie metade da altura da matriz Dolder® (Fig. 3).
Prótese protocolo Ackermann-Bar®, Dolder® e redonda Finalizar a prótese de 
acordo com a técnica dentária padrão.

Prótese protocolo usinada
 ѹ Coloque anexos e peças fêmeas na prótese protocolo e prepare a 

polimerização.
 ѹ Bloqueie todas as retenções entre a prótese protocolo e modelo, bem como 

tampas do implante.
 ѹ Finalize a prótese de acordo com a técnica dentária padrão.

Nota: Para evitar a carga indesejada dos implantes durante a mastigação, utilize 
sempre o espaçador adequado entre a prótese protocolo e a matriz ao polimerizar. 
Isso também garante a translação vertical da prótese para a prótese protocolo.

Variação da força de retenção da matriz da prótese protocolo
Apenas o ativador/desativador adequado 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 suas paredes separadas, usando o 

desativador.

1

1

2

3
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Instalação (consultório do dentista)
A restauração final é entregue no consultório do dentista no molde, 
junto com os parafusos novos, instruções de uso e etiquetas do 
paciente.

Etapa 1
Remova a restauração provisória.

Etapa 2
Limpe e seque completamente o interior dos implantes/pilares 
aparafusados, parafusos e prótese protocolo (limpeza, desinfecção 
e esterilização de acordo com o folheto Linhas de orientação para 
limpeza, desinfeção e esterilização, Componentes protéticos implan-
to-suportados Straumann® (159.802/pt)).

Etapa 3
Verifique o ajuste da prótese protocolo antes de fixá-la na boca do 
paciente. Não instale a estrutura se o ajuste parecer insatisfatório 
(por exemplo, ao executar um teste de Sheffield).

Etapa 4
Posicione a estrutura limpa sobre os implantes e insira os parafusos 
do paciente. Aperte os parafusos do implante com 35 Ncm e os para-
fusos oclusais dos pilares aparafusados com 15 Ncm, utilizando a 
chave SCS com a catraca e dispositivo de controle de torque.

Nota: O ajuste por atrito fixa os parafusos no instrumento durante 
a instalação, e garante um manuseio seguro. Se parafusos adicionais 
são necessários, consulte a tabela “Condições de trabalho de próteses 
fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas Straumann® 
CARES®” no capítulo 4.3 para ver os números dos artigos.

Etapa 5
Fixe a prótese definitiva.

4

4

5

Etapa 5
Envie o molde, a prótese protocolo, a prótese, os parafusos novos e as etiquetas do paciente para o dentista da restauração.
Nota: Todas as instruções de uso Straumann podem ser encontradas no site: ifu.straumann.com.
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4.3.2.2 Próteses protocolo fixas Sraumann® CARES®, próteses fixas

Esta instrução passo a passo é uma diretriz de manuseio para próteses protocolo fixas básicas e avançadas CARES®. As 
seguintes etapas são consideradas um pré-requisito:
 ѹ O planejamento protético foi concluído e alinhado entre todos os membros da equipe de tratamento
 ѹ Uma prova de cera da prótese foi verificada na boca do paciente.
 ѹ Os implantes Straumann foram implantados 
 ѹ A precisão dos modelos foram verificados comparativamente a um gabarito de verificação, para garantir a represen-

tação exata da situação bucal do paciente.

Etapa 1 – Design no CARES® Visual
Para ter uma adaptação ideal das próteses protocolo fixas CARES® na prótese 
definitiva, recomenda-se escanear uma prova de cera como uma overlay (veja 
imagem à esquerda).

Prótese protocolo fixa avançada CARES®: Determine a linha de acabamento de 
acrílico/metal de acordo com a prova de cera.

Para obter mais detalhes sobre o design da prótese protocolo fixa avançada 
CARES®, consulte as orientações do CARES® Visual no software.

Etapa 2 – Verificação do ajuste
Depois de receber a prótese protocolo fixa CARES®, verifique o ajuste no molde.

Etapa 2a
Opcional:
Para verificar melhor o ajuste, envie a prótese protocolo para uma consulta 
adicional de prova na boca do paciente. Para garantir que os parafusos usados não 
sejam danificados, instale os parafusos com a chave SCS. O ajuste por atrito fixa 
os parafusos no instrumento durante a instalação, e garante um manuseio seguro.

Etapa 3 – Coloque a prova de cera verificada na caixa de molde
Instale a prova de cera verificada no molde e coloque na caixa de molde. 
Remova a caixa de molde e faça a limpeza da cera. 
Fixe a prótese protocolo no molde e garanta que os dentes na caixa de molde não 
interfiram com a prótese protocolo.
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Etapa 4 – Preparação da prótese protocolo
Aplique opacidade na área onde o acrílico será aplicado, de acordo com o sistema 
de revestimento de escolha.

Etapa 5 
Feche os canais do parafuso da prótese protocolo durante a fase de adaptação 
do acrílico. Por exemplo, use um Q-tip com o aplicador de algodão removido para 
fechar os canais do parafuso da prótese protocolo. Insira a haste do Q-tip o sufi-
ciente para bloquear o canal do parafuso, quando aplicar o acrílico.

Etapa 6 – Acabamento da restauração protética
Molde e finalize a prótese, de acordo com as técnicas dentárias convencionais.

Etapa 7 – Inserção na boca do paciente
 ѹ Verifique o ajuste da prótese protocolo, antes de fixá-la na boca do paciente; 

se a interface de implante for subgengival, faça uma radiografia para verificar 
o ajuste. 

 ѹ Não fixe a prótese protocolo se o encaixe parecer insatisfatório. 
 ѹ Sempre utilize parafusos de implante/oclusais novos para utilização no 

paciente.
 ѹ Torque de próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas no nível 

do implante: 35 Ncm
 ѹ Torque do pilar aparafusado: 35 Ncm 
 ѹ Torque do parafuso oclusal para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 

aparafusadas no nível do pilar: 15 Ncm

15X.822.indd   3415X.822.indd   34 29/03/2022   17:1129/03/2022   17:11



35

5 Dispositivos auxiliares e instrumentos
Art. Nº Imagens Artigo Dimensões Material 

Chaves SCS

046.400 SCS Chave de instalação da catraca extra curta Comprimento 15 mm

aço inoxidável046.401 SCS Chave de instalação da catraca curta Comprimento 21 mm

046.402 Chave SCS de instalação da catraca longa Comprimento 27 mm

Chaves de Soluções Anguladas (SA)

046.786 SA Chave de instalação da catraca extra curta  Comprimento 15 mm

aço inoxidável

046.787 SA Chave de instalação da catraca curta Comprimento 21 mm

046.788 SA Chave de instalação da catraca longa Comprimento 27 mm

046.789
SA Chave de instalação do contra-ângulo 

extra curta
Comprimento 20 mm

046.790 SA Chave de instalação do contra-ângulo curta Comprimento 26 mm

046.791 SA Chave de instalação do contra-ângulo curta Comprimento 32 mm

046.792 Dispositivo para manuseio da chave SA n/a

Catraca

046.119 Catraca, incluindo instrumento de manutenção Comprimento 84 mm aço inoxidável

Auxiliares de polimento e suporte de análogo

046.239 Suporte de análogo Comprimento 105 mm AL/Aço

046.245
Protetor de polimento para copings RN synOcta®, 

aparafusado transoclusal
Comprimento 15 mm

aço inoxidável
025.0029 SC Auxiliar de polimento

Comprimento 16 mm
025.2920

025.2920-04
NC Auxiliar de polimento

025.4920
025.4920-04

RC Auxiliar de polimento

025.0004
025.0004V4

Dispositivo auxiliar de polimento para pilar 
aparafusado D 3,5 mm

– TAN
025.0005

025.0005V4
Dispositivo auxiliar de polimento para pilar 

aparafusado D 4,6 mm

025.0006
Moldagem em laboratório, parafuso para pilar 

aparafusado
Comprimento 20 mm SST

Ferramentas de remoção de pilar para pilares TorcFit™

065.0007
RB/WB Pilar de remoção de pilar, para empurrar 
pilares bloqueados por roscas internas do pilar

– TAN

065.0009
Ferramenta de remoção para RB/WB Parafuso 

basal, esquerdo
Comprimento 21 mm

aço inoxidável

065.0008
Ferramenta de remoção para RB/WB Parafuso basal, 

esquerdo
Comprimento 27 mm
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Art. Nº Imagens Artigo Dimensões Material 

Dispositivos auxiliares para matrizes de prótese protocolo

046.150
Kit de ativadores para todas as matrizes de próte-

se protocolo, três partes
Comprimento 50 mm Aço inoxidável

046.151
Desativador para matrizes de próteses protocolo 

Dolder®
Comprimento 66 mm

Grilon BS/Latão

046.152
Desativador para matrizes de próteses protocolo 

Dolder®, regular
Comprimento 66 mm

Componentes macho e fêmea de prótese protocolo

048.414
Matriz de prótese protocolo Dolder®

Inclui espaçador, regular 
Comprimento 25 mm

Altura 2,75 mm
Elitor®/Latão

048.413
Matriz de prótese protocolo Dolder®

Inclui espaçador, mini
Comprimento 25 mm

Altura 3,5 mm

Prótese protocolo redonda 
Parte fêmea

Componentes disponíveis através de seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 3,6mm

–

Ackermann-Bar®
Parte fêmea A

Componentes disponíveis através de seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 3,5 mm

Ackermann-Bar®
Parte fêmea B

Componentes disponíveis através de seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 4,75 mm

MP-Clip®
Parte fêmea

Componentes disponíveis através de seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 5 mm
Altura 3 mm

048.804-V2  
048.804-V10  
048.805-V2  

048.805-V10 

Âncora para prótese protocolo Zest
Pilar de prótese protocolo LOCATOR®  

(embalagem com 2)
Pilar de prótese protocolo LOCATOR®  

(embalagem com 10)
Kit de moldagem macho de prótese protocolo 

LOCATOR® (embalagem com 2)
Kit de moldagem macho de prótese protocolo 

LOCATOR® (embalagem com 10)

Diâmetro da rosca: 
2 mm

Diâmetro do 
LOCATOR®: 3,86 mm

Titânio grau 5

048.857V2
2010.601-NOV
2010.611-NOV

Pilar de prótese protocolo Novaloc®  
(embalagem com 2)

Kit de moldagem Novaloc®, titânio
Kit de moldagem Novaloc®, PEEK

Diâmetro da rosca: 
2 mm

Diâmetro do Novaloc®: 
3,87 mm
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6 Apêndice

6.1 Documentação Relacionada

490.020/ptbr Brochura Straumann® CARES®
150.926 Instruções de uso: pilares Straumann® CARES®, ZrO2
150.927 Instruções de uso: pilares Straumann® CARES®, Ti
701572 Instruções de uso: pilares Straumann® CARES®, TAN
700996 Instruções de uso: próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas Straumann® CARES®
701593 Instruções de uso: pilar Straumann® Variobase® para coroa
701627 Instruções de uso: componentes protéticos Straumann® Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo
701149 Instruções de uso: Straumann® CARES® Corpo de referência mono
150.771 Instruções de uso: Straumann® Corpo de referência
701933 Instruções de uso: restaurações n!ce®
701945 Instruções de uso: zerion® HTML e UTML
701654 Instruções de uso: 3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zircônia
701049 Instruções de uso: zerion® LT
150.772 Instruções de uso: IPS e.max® CAD
701051 Instruções de uso: ticon®
701050 Instruções de uso: coron®
701053 Instruções de uso: polycon® ae
159.802/pt  Linhas de orientação para limpeza, desinfeção e esterilização, Componentes protéticos implanto-suportados 

Straumann®
702086/ptbr Prótese implantossuportada Straumann® CARES®, Informações básicas
490.062/ptbr Straumann® Variobase®, Informações básicas

Prótese fixa múltipla e prótese protocolo aparafusada Straumann® CARES® – Serviço e processamento

O processo difere de país para país. Selecione o folheto que seja válido para você:

Todos os documentos, bem como outras informações relacionadas com o software estão disponíveis no software Straumann® 
CARES® Visual (“Produtos e Serviços”).

Número do pedido Idioma Área de validade

043

490.043-de Alemão Alemanha e Suíça

490.043-en Português Grã-Bretanha

490.043-fr Francês França e Suíça

490.043-it Italiano Itália e Suíça

044 490.044-en Português Região APAC

045

490.045-en Português EUA, Países Baixos e países nórdicos

490.045-de Alemão Áustria

490.045-fr Francês Canadá e Bélgica

490.045-es Espanhola Espanha e Portugal
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Dolder® é uma marca comercial registrada do Professor Eugen Dolder, ex-diretor da Faculdade de Odontologia de Zurique, Suíça.
Ackermann-Bar® é uma marca comercial registrada de Cendres + Métaux Holding SA, Suíça.
MP-Clip® é uma marca comercial registrada de Cendres + Métaux Holding SA, Suíça.
IPS e.max® é uma marca comercial registrada de Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.
3M™ ESPE™ e Lava™ ou marcas comerciais da empresa 3M ou 3M Deutschland GmbH. Utilizadas sob licença no Canadá.
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