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1.	Informações gerais
1.1 Objetivo deste guia
Este guia foi criado para os técnicos em prótese dentária e dentistas que trabalham com o
Straumann® Variobase® para realizar reconstruções protéticas aparafusadas ou cimentadas
personalizadas, tais como copings, coroas totais, próteses fixas múltiplas ou overdentures. Ele
fornece informações passo a passo complementares sobre como trabalhar com o Straumann®
Variobase®.
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 Fratura
ѹ Infecção
Nota:
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.
Para mais informações sobre indicações e contraindicações de implantes Straumann®, tais como
o número mínimo de implantes necessários, tipo de implante, diâmetro e protocolos de carga,
consulte os seguintes documentos:
ѹ Straumann® Dental Implant System, Informações básicas (702084/pt)
ѹ Sistema de implante Straumann® BLX, Informações básicas (702115/pt)
ѹ Sistema de implante Straumann® TLX, Informações básicas (702854/pt)
ѹ Straumann® Variobase® para coroa, Instruções de utilização (válidas apenas fora dos EUA)
(701593)
ѹ Straumann® Variobase® para coroa, Instruções de utilização (válidas apenas nos EUA) (701753)
ѹ Straumann® SC Variobase® para coroa, Instruções de utilização (701745)
ѹ Straumann® Variobase® para ponte/barra e Straumann® Variobase® para ponte/barra cilíndrico,
Instruções de utilização (701627)
ѹ Straumann® Variobase® C, Instruções de utilização (válidas apenas fora dos EUA) (701719)
ѹ Straumann® Variobase® para CEREC®, Instruções de utilização (válidas apenas nos EUA) (701722)
ѹ Straumann® BLX Variobase® para coroa, Instruções de utilização (válidas apenas nos EUA)
(702146)
ѹ Straumann® Variobase® para coroa e Straumann® Variobase® para coroa SA (solução angulada)
para o Straumann® TLX Implant System, Instruções de utilização (702855)
ѹ Straumann® Variobase® cilíndrico para ponte/barra para sistema de implantes Straumann® TLX,
Instruções de utilização (702865)
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1.2 Introdução ao Straumann® Variobase®
O Straumann® Variobase® oferece uma variedade de opções de tratamento com restaurações protéticas personalizadas
unitárias, múltiplas e totais. Ele proporciona maior eficiência, permitindo que os dentistas escolham o fluxo de trabalho de
sua preferência - consultório (chair-side) ou laboratório (in-lab)- para confeccionar a restauração sobre implante. Adicionalmente, o Variobase® oferece o benefício de conexão original para implantes Straumann®.
Para indicações e instruções de uso, consulte capítulo 1.1 “Objetivo deste guia”.
A tabela mostra um exemplo do portfólio RC Variobase®. O portfólio completo é descrito na seção 4.1 “Visão geral do sistema”.

Restaurações de elementos unitários

Variobase® para coroa SA
▪ Angulação de até 25° do canal de acesso ao parafuso
▪ Disponível para plataformas Tissue Level e Bone Level
▪ Disponível em pilares de duas alturas: 3,5 mm e 5,5 mm
▪ Possibilidade de ajuste da altura do pilar de 5,5 mm para 3,5 mm

Variobase® C
▪ Disponível para plataformas Tissue Level e Bone Level
▪ Integrado nas bibliotecas de software da Sirona®
▪ O design do pilar adapta-se ao formato dos Cuerpos de referencia (Scanbodies) da Sirona® e ao canal de acesso ao parafuso pré-fabricado em blocos de materiais

Restaurações de múltiplos
elementos e arcada completa

Straumann® Variobase®

Variobase® para coroa
▪ Disponível para plataformas Tissue Level e Bone Level
▪ Disponível em pilares de duas alturas: 3,5 mm e 5,5 mm
▪ Possibilidade de ajuste da altura do pilar de 5,5 mm para 3,5 mm
▪ Disponível nas alturas de transmucoso 1 mm, 2 mm e 3 mm
▪ SC Variobase® para coroa, especificamente desenvolvido para o sistema de implantes
de 2,9 mm

Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
▪ Disponível para plataformas Tissue Level e Bone Level
▪ Auxiliar de cimentação, que facilita o procedimento de cimentação
▪ Formato cônico não acoplável para o implante
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1.3 Opções de fluxo de trabalho digital
1.3.1 Restaurações produzidas digitalmente
O Straumann® CARES® para laboratórios protéticos e dentistas oferece fluxos de trabalho digitais validados, desde o escaneamento até a fabricação, fornecendo as soluções flexíveis que você deseja.
As restaurações produzidas digitalmente sobre componentes protéticos Straumann® Variobase® podem ser acessadas
através de uma variedade de ofertas.
Para obter informações mais detalhadas, consulte as seguintes brochuras:
ѹ Straumann® CARES® Scan & Shape, Informações básicas (702168/pt)
ѹ Próteses implantossuportadas Straumann® CARES®, Informações básicas (702165/pt)
ѹ Procedimentos com próteses dentárias Straumann® CARES®, Informações básicas (702086/pt)
ѹ Opções de restaurações CARES® X-Stream™ (490.369/pt)
ѹ Straumann® CARES® Digital para laboratórios dentários - A harmonia do conjunto (490.127/pt)
1.3.1.1

O Sistema CARES® e o CARES® X-Stream™

Com Straumann® CARES® você pode simplesmente acessar os
componentes protéticos Variobase® que deseja, para projetar a
restauração protética com precisão. No software CARES® Visual,
o Kit de Implantes Variobase® já vem implementado para tornar
mais preciso o projeto da interface entre o componente protético
Variobase® e a restauração protética correspondente (coping, coroa,
prótese fixa múltipla, overdenture).
As próteses Straumann precisamente usinadas, de alta qualidade,
abrangem uma variedade significativa de materiais e aplicações
para uma central de usinagem, em laboratório (in-lab) ou em consultório (chair-side).
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. 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 de restaurações CARES® X-Stream™
Para componentes protéticos Variobase®, existe uma variedade de
materiais restauradores disponíveis dentro do fluxo de trabalho com
CARES® X-Stream™.
Para mais informações detalhadas sobre a disponibilidade do
CARES® X-Stream™ quanto aos componentes protéticos Variobase®,
consulte o site da Straumann.
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1.3.1.2 Conectividade com sistemas de terceiros
Conecte seu software de CAD atual e usine a restauração sobre um componente protético Variobase®, seja na Central de
Usinagem da Straumann® ou com seu equipamento de usinagem de consultório.
Nossa oferta de conectividade com sistemas de terceiros é composta por duas opções:
1. Conectividade com nossas instalações de Central de Usinagem da Straumann®
Se você trabalha com o software de CAD Dental Wings® ou 3Shape®, poderá usar o Kit de Implantes Variobase® para
enviar os arquivos da restauração protética para a Central de Usinagem da Straumann®. Para tornar mais preciso o projeto
da interface entre o componente protético Variobase® e a respectiva restauração protética (coping, coroa, prótese fixa
múltipla, overdenture), o Kit de Implantes já vem incluído no software, ou os respectivos arquivos podem ser baixados
no site da Straumann.
Dental Wings®

CARES® Plug-in

3Shape®

Arquivos DME

Exocad

Bibliotecas Excocad

2. Conectividade para usinagem feita internamente
Para efetuar a usinagem in-house da restauração protética sobre o Variobase®, oferecemos os arquivos STL para componentes protéticos Variobase®, que podem ser baixados no site da Straumann.
Os kits de implantes estão disponíveis para vários componentes
protéticos Variobase®, para tornar mais preciso o projeto da interface entre o componente protético Variobase® e a restauração
protética correspondente (coping, coroa, prótese fixa múltipla,
overdenture). Ele consiste em um arquivo STL aberto contendo o
template de usinagem exigido para a geometria interna da restauração protética.
Para obter informações mais detalhadas sobre a disponibilidade dos
componentes protéticos Straumann® Variobase® em sistemas de
terceiros, consulte o site da Straumann e contate seu fornecedor ou
revendedor de software para saber a disponibilidade e as versões
de software compatíveis.
Nota:
•	O Kit de Implantes Variobase® fornece apenas a geometria interna da restauração protética para os componentes
protéticos Variobase®. É necessário que o laboratório protético defina os parâmetros específicos de CAM, de acordo
com as instruções do fabricante do equipamento de usinagem.
• Disponibilidade pode variar de acordo com o país.
Sistema de usinagem
Utilize qualquer sistema de usinagem que tenha capacidade para usinar a geometria exata dos componentes protéticos
Variobase®. A usinagem precisa da geometria requer a utilização de brocas com 1 mm de diâmetro ou menos.
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1.3.1.3 Straumann® Scan & Shape
O Straumann® CARES® Scan & Shape é uma plataforma de encomenda online que lhe trará paz de espírito. Ele oferece um novo e
abrangente nível de serviços de projeto CADCAM, incluindo opções
Variobase®, sem nenhum investimento em equipamentos, tecnologia ou treinamento. Quer você esteja começando a trabalhar com
fluxos de trabalho digitais ou já seja especialista: podemos atender
suas necessidades e fornecer a alta qualidade e precisão pelas quais
a Straumann® é reconhecida.
Nota: CARES® Scan & Shape pode não estar disponível no seu país.
Contate o representante de vendas do seu país para obter detalhes.

1.3.1.4 Restauração implantossuportada feita no consultório (chair-side) com sistemas CADCAM de terceiros
O Variobase® C é especificamente projetado para cumprir os requisitos de sistemas CADCAM de terceiros. O Variobase® C é
compatível com os componentes utilizados no CEREC® da Sirona® ou no fluxo de trabalho CADCAM no laboratório (in-lab).

Nota:
ѹ O Variobase® C pode não estar disponível no seu país. Contate o
representante de vendas da Straumann® no seu país para obter
detalhes.
ѹ O Variobase® C pode não estar disponível no CEREC® Sirona® ou
no in-lab software. Contate seu representante para saber a disponibilidade e o software compatível.
ѹ Siga as instruções de utilização do fabricante do sistema CADCAM.

1.3.2 Restaurações produzidas de forma convencional
Nas técnicas de prensa ou moldagem, existem copings calcináveis disponíveis para certos componentes protéticos Variobase®, permitindo fazer o enceramento simples e preciso da restauração protética.

Os copings calcináveis correspondem às dimensões dos componentes protéticos Variobase®, confeccionando a geometria interna
da restauração protética com o melhor ajuste possível.
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1.4 Monitoramento do tecido mole e seleção da altura de transmucoso
Os implantes Straumann® Bone Level e Bone Level Tapered e BLX dão grande ênfase à estética. Eles oferecem soluções
personalizadas que permitem efetuar a moldagem e a manutenção do tecido mole natural, de acordo com suas indicações.
Um amplo portfólio de cicatrizadores e pilares provisórios encontra-se disponível.
O Variobase® Bone Level para coroa está disponível em 3 alturas de transmucoso e corresponde exatamente ao formato dos
cicatrizadores cônicos Straumann®.
Selecione o Variobase® Bone Level para coroa apropriado e o cicatrizador correspondente, com base no planejamento do
caso. Existem alturas de transmucoso adicionais disponíveis para pilares com 3,5 mm e 5,5 de altura.
Consulte a lista de referências dos produtos para obter informações detalhadas sobre o portfólio disponível. Para mais informações acerca do condicionamento de tecidos moles com o Straumann® Bone Level, consulte a brochura Straumann® Bone
Level Implant line (152.533/en) e Sistema de implante Straumann® BLX, Informações básicas (702115/ptbr).
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Plataforma

GH 1 mm

GH 2 mm

024.0007S

024.0008S

022.0038

022.0039

NC

GH 3 mm

RC

GH 1 mm

GH 2 mm

GH 3 mm

GH 1 mm

GH 2 mm

GH 3 mm

024.2242S

024.2222S

024.2224S

024.4222S

024.4224S

024.4226S

025.2921

022.0102

022.0104

025.4921

022.0103

022.0105

022.0027

022.0106

022.0108

022.0026

022.0107

022.0109

Altura de trans
mucoso 3,5 mm

024.0009S

024.0010S

022.0040

Altura de trans
mucoso 5,5 mm

Variobase® para coroa

Cicatrizadores

Altura de
trans
mucoso

SC

10

490.062.indd 10

20/06/2022 11:16

Plataforma

BLX RB/WB

Diâmetro
da plataforma

Altura de trans
mucoso 2 mm

∅ 3,8 mm

BLX WB SA

∅ 3,8 mm

GH 1,5 mm

GH 2,5 mm

GH 3,5 mm

GH 1,5 mm

GH 2,5 mm

GH 3,5 mm

GH 1,5 mm

GH 0,75 mm GH 1,5 mm

GH 1,5 mm

064.4202S

064.4204S

064.4206S

064.4212S

064.4214S

064.4216S

064.4212S

064.8203S

064.8212S

064.8212S

064.4203S

064.4205S

064.4207S

064.4213S

064.4215S

064.4217S

064.4213S

064.8204S

064.8213S

064.8213S

062.4934

062.4935

062.4936

062.4944

062.4945

062.4946

062.4972

062.4953

062.4954

062.4971

Altura de trans
mucoso 3,5 mm

Altura de trans
mucoso 4 mm

BLX WB

Altura de trans
mucoso 5,5 mm

Variobase® para coroa

Cicatrizadores

Altura de
trans
mucoso

∅ 3,8 mm

BLX RB/WB SA
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2.	Procedimento em laboratório para utilização de
Straumann® Variobase®
2.1 Preparação
Pré-requisitos
A seleção de cor da restauração foi identificada e registrada (com uma tabela de cores ou um dispositivo de medição digital).
As informações de cor e a moldagem foram enviadas ao laboratório protético.
O dentista enviou as moldagens convencionais como base para o molde ou o escaneamento intraoral digital para produzir
um modelo digital, se desejado.
Para obter informações mais detalhadas sobre as opções de moldagem digital e os modelos digitais produzidos, consulte a
brochura 490.149/pt.
Fabricação do modelo
Um análogo do implante reposicionável pode ser utilizado tanto
para o modelo digital como para o molde convencional.
Confeccione o modelo utilizando os métodos padrão e gesso odontológico tipo 4 (ISO 6873). Para produzir restaurações de alta qualidade, considere os seguintes requisitos:
ѹ

Utilize apenas análogos de implantes novos, intactos e originais
da Straumann®.

ѹ

Insira os análogos de implantes no gesso; os análogos de

implantes não podem se mover no modelo.

ѹ

Utilize sempre uma gengiva artificial para garantir o contorno
preciso do perfil de emergência.

ѹ

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

2.2 Projeto e confecção da restauração protética – fluxo de trabalho digital
Os procedimentos explicados nesta seção aplicam-se aos seguintes componentes protéticos Variobase®:
ѹ Variobase® para coroa
ѹ Variobase® para coroa SA
ѹ Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo
ѹ Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
2.2.1 Escaneamento e projeto com scanbody
Os Cuerpos de referencia (Scanbodies) Straumann® representam a posição e a orientação do respectivo implante dentário
ou análogo, nos procedimentos de escaneamento CADCAM. Isto ajuda o software de CADCAM a alinhar corretamente a
restauração CADCAM subsequente.
Nota: Os Cuerpos de referencia (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 Cuerpos de referencia (Scanbodies). Em nenhum momento será
necessário utilizar um spray para escaneamento.
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Importe o Kit de Implantes Straumann® Variobase® para o software de projeto de acordo com as instruções do fabricante
do software, se este ainda não estiver disponível no respectivo software.
Para obter informações mais detalhadas sobre os Cuerpos de referencia (Scanbodies) Straumann®, consulte a brochura
490.820/pt.
Etapa 1 – Montagem
ѹ Verifique se o scanbody está bem ajustado no análogo e aperte
manualmente o parafuso auto-retentivo (no máximo 15 Ncm).
ѹ Utilize apenas a chave SCS Straumann® para fixar o pilar no
análogo.
ѹ Verifique novamente se o ajuste está correto e se não existe
nenhuma folga vertical ou de rotação.
ѹ Se o planejamento corresponder a uma restauração de espaço
unitário, oriente a superfície angulada do scanbody vestibularmente (não adjacente ao dente aproximal).
ѹ Evite qualquer contato entre o scanbody e os dentes proximais.

Etapa 2 – Escaneamento e modelagem
ѹ Se você utilizar um software de CAD de terceiros, siga as instruções do fornecedor do software para escanear e reconhecer o
scanbody.
ѹ No CARES® Visual, a correspondência do scanbody é feita
previamente.
ѹ Faça a modelagem do coping ou da coroa de acordo com as instruções do fornecedor do software.

2.2.2 Escaneamento e projeto sem scanbody
Se o Kit de Implantes não estiver incorporado ao software, você não poderá utilizar um scanbody.
Nota:
ѹ Não é possível efetuar o escaneamento sem um scanbody para Variobase® para coroa SA. O Kit de Implantes para Variobase® para coroa SA é necessário para o projeto e a usinagem da coroa com canal de parafuso angulado.
ѹ O escaneamento sem um scanbody não é tão preciso quanto o escaneamento com scanbody. Por isso, recomendamos que
esse fluxo de trabalho só seja seguido se o Kit de Implantes não estiver disponível no respectivo software CAD.
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490.062.indd 13

20/06/2022 11:16

Etapa 1 – Escaneamento
ѹ Faça o escaneamento do componente protético Variobase®.
Nota:
ѹ Pode-se aplicar o spray de escaneamento.
ѹ Se o software não permitir o bloqueio virtual das retenções, estas
e o canal do parafuso deverão ser bloqueados com cera, antes do
escaneamento.
ѹ Se o software permitir que o escaneamento seja salvo como
um template, não será mais necessário fazer o bloqueamento
no futuro. O template pode ser vinculado ao escaneamento do
modelo do componente protético Variobase® através de um
processo de correspondência. Caso contrário, o componente
protético Variobase® bloqueado com cera poderá ser mantido
para futuros escaneamentos.
Nota: se for utilizado um Variobase® Com um pilar personalizado mais longo, o pilar modificado deverá ser pulverizado e
escaneado.
Etapa 2 – Modelagem
Faça a modelagem da estrutura ou da restauração de contorno total de acordo com as instruções do fornecedor do software.
Os diâmetros do canal do parafuso são os seguintes:
Variobase® para coroa

Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo

Variobase® para prótese fixa múltipla/barra

NNC

2,2 mm

2,3 mm

2,3 mm

RN

2,7 mm

2,7 mm

2,7 mm

WN

2,7 mm

2,7 mm

2,7 mm

SC

2,2 mm

n/a

n/a

NC

2,2 mm

2,3 mm

2,3 mm

RC

2,3 mm

2,3 mm

2,2 mm

RB/WB

2,2 mm

n/a

2,2 mm

WB

2,2 mm

n/a

2,2 mm

NT

2,2 mm

n/a

2,2 mm

RT

2,2 mm

n/a

2,2 mm

WT

2,2 mm

n/a

2,2 mm

2.2.3 Usinagem
Etapa 1 – Preparação para usinagem
Transfira os dados do seu projeto para sua máquina de usinagem, de acordo com as instruções do fornecedor de seu software
CAD e de seu equipamento de usinagem.
Nota:
ѹ Utilize os ajustes corretos para o material, de acordo com as instruções do fornecedor de seu software CAM e de seu
equipamento de usinagem.
ѹ Utilize uma broca com diâmetro máximo de 1 mm para usinar com precisão as quatro faces de retenção do mecanismo de
acoplamento do Variobase® para coroa.
Etapa 2 – Usinagem
Usine a restauração protética de acordo com as instruções do fornecedor de seu equipamento de usinagem.
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2.3 Projeto e confecção da restauração protética – fluxo de trabalho convencional
O trabalho com o coping calcinável permite fazer o acabamento limpo e afiado do canal do parafuso, com um bom ajuste da
restauração protética aos componentes protéticos Variobase®.
2.3.1 Restaurações unitárias com Variobase® para coroa
Etapa 1 – Instalação do Variobase® para coroa sobre o molde
Instale o Variobase® para coroa sobre o análogo do modelo, apertando-o manualmente (no máximo 15 Ncm).
Nota:
ѹ Utilize apenas a chave SCS Straumann® para fixar o pilar no
análogo.
ѹ Verifique novamente se o ajuste está correto e se não existe
nenhum movimento vertical ou de rotação, ao utilizar o
Variobase® para coroa.

ѹ Se você utilizar um Variobase® para coroa com pilar ajustável,
5,5 – 3,5 mm

poderá personalizar o pilar de acordo com a situação anatômica,
porém sem descer abaixo da marcação, de forma a garantir a estabilidade do pilar.

15
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Etapa 2 – Montagem e desgaste do coping calcinável
ѹ Fixe o coping calcinável no Variobase® para coroa e verifique se o
ajuste está correto.
ѹ Com um ajuste firme, o coping calcinável para Variobase® para
coroa deve ficar estável, sem nenhum movimento vertical ou de
rotação.
Sugestão: Se o coping calcinável ficar muito apertado, remova-o
e insira-o no Variobase® para coroa várias vezes. Assim, o ajuste
ficará mais solto, permitindo remover o modelo de enceramento
facilmente.

ѹ Desgaste o coping calcinável, de acordo com as circunstâncias
específicas do paciente.
ѹ Certifique-se de que o coping calcinável desgastado continue a
cobrir toda a parte de metal do Variobase® para coroa.
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Etapa 3 – Modelo de enceramento
ѹ Faça um contorno de um perfil de enceramento, de acordo com a
situação anatômica específica.
Nota:
ѹ Você pode criar um modelo anatômico reduzido ou de contorno
total, dependendo das indicações do material odontológico
utilizado.
ѹ Verifique se a camada de cera sobre o pilar é espessa o suficiente
(no mínimo 0,15 mm), deixando espaço para que o coping calcinável se expanda durante o aquecimento.
ѹ Respeite a espessura parietal mínima do respectivo material
odontológico utilizado, de acordo com as instruções do fabricante.
Etapa 4 – Confecção da restauração protética
ѹ Siga o procedimento padrão, utilizando a técnica de prensa ou
molde da restauração protética.
ѹ Pode-se utilizar um coping, coroa, prótese fixa múltipla ou overdenture como infraestrutura (modelo anatômico reduzido) ou o
contorno total (modelo anatômico completo).
Nota:
ѹ Para que os resultados sejam ideais, recomendamos que se evite
a utilização de materiais e processos de revestimento rápido. O
plástico do coping calcinável exige tempo suficiente para a calcinação completa.
Opcional: para restaurações cimentadas
ѹ Se necessário, confeccione uma restauração com coroa individual
ou com prótese fixa múltipla, também de acordo com o procedimento padrão.

ѹ Faça o acabamento da restauração protética antes da adesão.
Nota:
ѹ Se a estrutura for revestida, verifique se o coeficiente de expansão
térmica do material corresponde ao do material do coping.

17
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2.3.2 Restaurações unitárias com Variobase® para coroa SA
Para montagem de uma restauração de cerâmica por molde ou prensa com Variobase® para coroa SA, utilize apenas os
seguintes componentes, que são projetados para soluções com canal de parafuso angulado.
Base do coping calcinável

Topo do coping calcinável

Chave de parafuso SA

Parafuso SA

Existem parafusos e chaves disponíveis
especificamente para as Soluções Anguladas
Straumann®. Tudo com codificação verde.

Coping calcinável de duas unidades para uma
angulação do canal do parafuso fixo de 25°.

Nota:
ѹ Siga as instruções de utilização atentamente para obter a restauração protética.
ѹ Os parafusos SA e as chaves SA não são compatíveis com os parafusos e chaves SCS e Createch padrão.
ѹ O parafuso SA deve ser apertado com 35 Ncm. A aplicação de um torque >35 Ncm pode danificar o parafuso SA, tornando
impossível removê-lo.
Etapa 1 – Montagem da base do coping calcinável
ѹ Fixe a base do coping calcinável ao Variobase® para coroa SA.
ѹ A retenção por encaixe indica que o assentamento foi feito corretamente.
Nota
ѹ Verifique o alinhamento da janela recortada, tanto para o Variobase® para coroa
SA como para a base do coping calcinável.
ѹ Verifique se o ajuste está correto e se não existe nenhum movimento vertical
ou de rotação entre o Variobase® para coroa SA e a base do coping calcinável.

18
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Etapa 2 – Instalação do Variobase® para coroa SA sobre o molde
ѹ Rosqueie o conjunto do Variobase® para coroa SA e a base do
coping calcinável sobre o análogo do implante e aperte manualmente (no máx. 15 Ncm).
ѹ Utilize apenas o parafuso SA e a chave SA codificadas na cor verde.

Etapa 3 – Montagem do coping calcinável
ѹ Monte o topo do coping calcinável sobre a base do coping calcinável (retenção por atrito).
ѹ Verifique se o canal do parafuso está centralizado com a janela
recortada do Variobase® para coroa SA.
ѹ Verifique se o ajuste está correto entre os componentes dos
copings calcináveis e o Variobase® para coroa SA.

ѹ Gire o topo do coping calcinável até a posição ideal para a restauração definitiva (dentro do intervalo de rotação de ±45°).
ѹ Faça o enceramento da base e do topo do coping calcinável juntos,
para evitar qualquer rotação.
Nota:

±45°

ѹ Tanto a base como o topo do coping calcinável possuem elementos
de indexação por rotação, para limitar a rotação do topo do coping
calcinável ao máximo de 90° em torno do eixo do pilar (±45°).
ѹ O alinhamento incorreto do topo do coping calcinável pode
impossibilitar a remoção do parafuso depois que a coroa estiver
finalizada.
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Etapa 4 – Modificação do coping calcinável
ѹ Desgaste a parte superior (área azul) do topo do coping calcinável
de acordo com as circunstâncias específicas do paciente.
ѹ Certifique-se de que o coping calcinável desgastado continue a
cobrir toda a parte de metal do Variobase® para coroa SA.
Nota:
ѹ O desgaste da parte inferior (área vermelha) do topo do coping
calcinável pode impossibilitar a remoção do parafuso.

Etapa 5 – Modelo de enceramento
ѹ Faça um contorno de um perfil de enceramento, de acordo com a
situação anatômica específica.
Nota:
ѹ Você pode criar um modelo anatômico reduzido ou de contorno
total, dependendo das indicações do material odontológico
utilizado.
ѹ Verifique se a camada de cera sobre o pilar é espessa o suficiente
(no mínimo 0,15 mm), deixando espaço para que o coping calcinável se expanda durante o aquecimento.
ѹ Respeite a espessura parietal mínima do respectivo material
odontológico utilizado, de acordo com as instruções do fabricante.

Etapa 6 - Confecção da restauração protética
ѹ Siga o procedimento padrão, utilizando a técnica de prensa ou
molde da restauração protética.
ѹ O projeto pode ser um modelo anatômico reduzido ou uma coroa
de contorno total.
ѹ Faça o acabamento da restauração protética antes da adesão.
Nota:
ѹ Para que os resultados sejam ideais, recomendamos que se evite
a utilização de materiais e processos de revestimento rápido. O
plástico do coping calcinável exige tempo suficiente para a calcinação completa.
ѹ Se a estrutura for revestida, verifique se o coeficiente de expansão
térmica do material corresponde ao do material do coping.
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2.3.3 Restaurações múltiplas com componentes Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo
Existem duas opções de Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo disponíveis para a montagem de uma restauração múltipla ou para casos edêntulos. Existem copings calcináveis disponíveis especificamente para os dois componentes
Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo. Utilize o respectivo coping calcinável, de acordo com a seguinte instrução.
Variobase® para prótese fixa múltipla/barra

Formato superior cilíndrico

Coping calcinável com
mecanismo de retenção

Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo

Formato
superior cônico

Coping calcinável com
mecanismo de rotação

Os dois componentes Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo vêm com uma conexão cônica não acoplável ao
implante, o que permite compensar até 15 graus de divergência por eixo do implante.
O Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo e o Variobase® para prótese fixa múltipla/barra podem ser utilizados
juntos na mesma restauração.

Etapa 1 – Instalação dos componentes Variobase® para prótese fixa
múltipla/protocolo sobre o molde
ѹ Instale os componentes Variobase® para prótese fixa
múltipla/protocolo sobre o análogo do modelo e aperte manualmente (máx. 15 Ncm).
Nota:
ѹ Utilize apenas a chave SCS Straumann® para fixar o pilar no
análogo.
ѹ Verifique novamente se o ajuste está correto e se não existe
nenhum movimento vertical ou de rotação, ao utilizar os componentes Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo .
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Etapa 2 – Montagem dos copings calcináveis
2a – Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
ѹ Fixe o coping calcinável no Variobase® para prótese fixa
múltipla/barra e verifique se o ajuste está correto.
Nota: O coping calcinável tem um ajuste folgado. Assim que se
obtém o modelo de enceramento, o coping calcinável é retido no
Variobase® para prótese fixa múltipla/barra.

2b – Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo
ѹ Instale os copings calcináveis sobre o Variobase® para prótese fixa
múltipla/protocolo.
ѹ Gire no sentido horário para eliminar qualquer movimento vertical
e de rotação.

Etapa 3 – Desgaste dos copings calcináveis
ѹ Desgaste o coping calcinável de acordo com as circunstâncias
específicas do paciente.
ѹ Certifique-se de que o coping calcinável desgastado continue
a cobrir toda a parte de metal do componente Variobase® para
prótese fixa múltipla/protocolo.

Etapa 4 – Modelo de enceramento
ѹ Faça um contorno de um perfil de enceramento, de acordo com a
situação anatômica específica.
Nota:
ѹ Você pode criar um modelo anatômico reduzido ou de contorno
total, dependendo das indicações do material odontológico
utilizado.
ѹ Verifique se a camada de cera sobre o pilar é espessa o suficiente
(no mínimo 0,15 mm), deixando espaço para que o coping calcinável se expanda durante o aquecimento.
ѹ Respeite a espessura parietal mínima do respectivo material
odontológico utilizado, de acordo com as instruções do fabricante.
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Etapa 5 – Remoção do modelo de enceramento
5a – Variobase® para prótese fixa múltipla/barra
ѹ Desenrosque o Variobase® para prótese fixa múltipla/barra dos
análogos de implantes.
ѹ Retire a restauração com enceramento do Variobase® para
prótese fixa múltipla/barra.
Nota:
ѹ O modelo de enceramento não deve ser removido quando os
pilares estiverem sobre o modelo.
ѹ Por causa do formato superior cilíndrico, o enceramento pode ser
danificado.

5b – Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo
ѹ Retire o modelo de enceramento do Variobase® para prótese fixa
múltipla/protocolo com formato superior cônico diretamente do
modelo.
Nota:
ѹ Por causa do formato superior cônico, a restauração com enceramento é removida diretamente do modelo, uma vez que as angulações maiores podem ser compensadas.
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Etapa 6 – Confecção da restauração
ѹ Siga o procedimento padrão, utilizando a técnica de prensa ou
molde da restauração protética.
ѹ Pode-se utilizar uma prótese fixa múltipla ou overdenture como
infraestrutura (modelo anatômico reduzido) ou o contorno total
(modelo anatômico completo).
Nota:
ѹ Para que os resultados sejam ideais, recomendamos que se evite
a utilização de materiais e processos de revestimento rápido. O
plástico do coping calcinável exige tempo suficiente para a calcinação completa.

Nota:
ѹ Se você aplicar corante e glaze à estrutura, verifique se o coeficiente de expansão térmica desse material corresponde ao do
material da infraestrutura.
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2.4 Adesão
2.4.1 Recomendações gerais
Pré-tratamento
ѹ Utilize sempre luvas.
ѹ Todos os componentes devem estar secos e sem graxa.
ѹ Faça a limpeza a vapor, por ultrassom ou com álcool.
ѹ Certifique-se de obter um bom ajuste passivo da restauração para obter o melhor resultado possível na adesão.
Jateamento de areia nos componentes protéticos Variobase®
ѹ Não é necessário efetuar o jateamento de areia no Variobase® para coroa, no Variobase® para coroa SA ou no Variobase®
para prótese fixa múltipla/barra para obter uma forte adesão, graças ao design específico do pilar com elementos retentivos.
Se o jateamento de areia fizer parte do procedimento do laboratório, você pode efetuá-lo com 50 µm AL2O3 e no máximo
2 bar.
ѹ Não recomendamos o jateamento de areia no Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo com formato superior
cônico.
Nota: A profundidade da rosca helicoidal pode ser reduzida após o jateamento de areia, levando ao possível enfraquecimento da retenção.
ѹ O Variobase® C deve passar pelo jateamento de areia com 50 µm AL2O3 e no máximo 2 bar, por causa de seu design.
Material de adesão
ѹ Utilize um material de adesão que seja aprovado para adesão do material restaurativo escolhido a Variobase®.
ѹ Utilize sempre os componentes dentro de um sistema de adesão. Não misture componentes de marcas comerciais
diferentes.
ѹ Siga sempre as instruções do fabricante do cimento, durante todo o processo de cimentação.
ѹ Utilize sempre o primer apropriado, caso este seja discriminado nas instruções de utilização do fabricante do material
restaurativo ou do cimento.
2.4.2 Restaurações unitárias sobre Variobase® para coroa e Variobase® para coroa SA
Etapa 1 – Fixação do componente protético Variobase® sobre o
modelo
ѹ Fixe o Variobase® para coroa com a chave SCS ou o Variobase® para
coroa SA com a chave SA (codificada na cor verde) aos análogos
de implantes, apertando o parafuso passante ou o parafuso SA
(codificado na cor verde) manualmente.
ѹ Vede o canal do parafuso para evitar que o excesso de cimento
penetre no canal do parafuso.
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Nota:
ѹ Para garantir o assentamento preciso da restauração protética sobre o Variobase® para coroa ou o Variobase® para coroa
SA, fixe-o sempre sobre o modelo.
ѹ Por causa da natureza simétrica das quatro faces de retenção, confirme a posição da coroa de acordo com a anatomia real
do paciente, antes da adesão.

Etapa 2 – Adesão
ѹ Aplique cimento odontológico auto-adesivo sobre o Variobase®
para coroa ou o Variobase® para coroa SA.
ѹ Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento.
ѹ Fixe a restauração protética ao componente protético Variobase®.

Nota:
ѹ Remova imediatamente o excesso de cimento do componente
protético Variobase®.
ѹ Faça o polimento da margem inferior da restauração protética,
depois que o cimento secar.
ѹ Utilize sempre um auxiliar de polimento para proteger a conexão
protética do pilar.
ѹ Não faça a queima do pilar após a adesão.
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2.4.3 Restaurações múltiplas sobre componentes Variobase® para próteses fixas múltiplas/protocolo
2.4.3.1	Procedimento de cimentação para Variobase® para prótese fixa múltipla/barra em combinação com auxiliar de
cimentação
Para efetuar a adesão com o auxiliar de cimentação, considere as seguintes recomendações:
ѹ O projeto e a confecção da estrutura devem ser feitos utilizando-se um Scanbody e a biblioteca de implantes Variobase®
para prótese fixa múltipla/barra. Isto garante que as dimensões do canal do parafuso ficarão alinhadas às dimensões do
auxiliar de cimentação.
ѹ Utilize o coping calcinável para restaurações de cerâmica por moldagem ou prensa, para garantir que o canal do parafuso
da restauração se enquadre às dimensões do auxiliar de cimentação.
ѹ Não utilize o auxiliar de cimentação para soluções com canal do parafuso angulado.
ѹ O auxiliar de cimentação só pode ser utilizado uma vez.
Etapa 1 – Montagem e instalação do Variobase® para prótese fixa
múltipla/barra sobre o modelo
ѹ Monte a estrutura finalizada com o Variobase® para prótese fixa
múltipla/barra fora do modelo.

ѹ Transfira a restauração para o modelo.
ѹ Fixe o Variobase® para prótese fixa múltipla/barra aos análogos
de implantes, apertando os parafusos passantes manualmente (no
máx. 15 Ncm).
ѹ Verifique se a restauração está bem assentada sobre o modelo.
ѹ Faça a verificação final do ajuste antes da adesão.
‒ Verifique os pontos de contato mesial/distal.
‒ Verifique o ajuste passivo.
Nota: A estrutura deve assentar sobre a plataforma do pilar com
distribuição uniforme da carga, após a cimentação. Se a restauração não tiver um ajuste passivo, poderá haver um descolamento
‒ Verifique o ajuste oclusal.
ѹ Faça o acabamento (por exemplo, polimento, etc.) antes da
cimentação.
Etapa 2 – Seleção do auxiliar de cimentação adequado
RC

NNC

RN

WN

022.0110 022.0111

048.377

048.378

048.379

160.2 (CA 2)

160.3 (CA 3)

RB/WB

NT

RT

062.4961 037.0204 037.1204

WT

037.2204

Copings nos pilares aparafusados

023.0027 (∅ 3,5 mm)
023.0028 (∅ 4,6 mm)

023.0028
(∅ 4,6 mm)

Auxiliar de
cimentação

Variobase® para
prótese fixa
múltipla/barra

NC

160.1 (CA 1)

160.3 (CA 3)

160.3 (CA 3)

Nota: o auxiliar de cimentação adequado para o respectivo Variobase® para prótese fixa múltipla/barra, será incluído na
mesma embalagem para garantir um funcionamento adequado.

490.062.indd 27

27

20/06/2022 11:16

Etapa 3 – Instalação do auxiliar de cimentação e aplicação de cimento
Nota: antes da instalação do auxiliar de cimentação, o Variobase® para prótese fixa múltipla/barra deve ser rosqueado sobre
o análogo do implante, manualmente.
ѹ Instale o auxiliar de cimentação dentro de cada canal do parafuso.
ѹ Um “clique” audível indica o assentamento adequado sobre a
cabeça do parafuso.

ѹ Verifique se a estrutura está bem assentada sobre o Variobase®
para prótese fixa múltipla/barra antes da aplicação de cimento.
ѹ Aplique cimento odontológico auto-adesivo pelo orifício de
acesso do auxiliar de cimentação.
ѹ Pare quando o excesso de cimento sair pela base do pilar.
Nota:
ѹ Pare imediatamente de aplicar o cimento e remova o auxiliar de
cimentação se não houver excesso de cimento saindo da base
do pilar. Isto indica que o auxiliar de cimentação não está bem
assentado.
ѹ Se houver qualquer falha de funcionamento, utilize um novo auxiliar de cimentação.
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ѹ Remova o auxiliar de cimentação depois de aplicar o cimento
diretamente.
ѹ Remova imediatamente o excesso de cimento do componente
protético Variobase®.

ѹ Pressione a restauração para baixo e verifique se a estrutura está
bem assentada sobre a plataforma Variobase® para prótese fixa
múltipla/barra.
ѹ Espere para tomada de presa do cimento.

Etapa 4 – Acabamento da restauração
ѹ Desenrosque a restauração para fazer seu acabamento.
ѹ Faça o polimento da margem inferior da restauração protética,
depois que o cimento secar.
ѹ Utilize sempre um auxiliar de polimento para proteger a conexão
protética do pilar.
Nota:
ѹ Não faça a queima do pilar após a adesão.
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2.4.3.2 Procedimento de cimentação para Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo (formato superior cônico)
Etapa 1 – Fixação sobre o modelo
ѹ Fixe o Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo com formato superior
cônico ao análogo do implante, apertando manualmente (no máx. 15 Ncm).
Nota:
ѹ Não recomendamos o jateamento de areia no Variobase® para prótese fixa
múltipla/protocolo com formato superior cônico. A profundidade da rosca helicoidal pode ser reduzida após o jateamento de areia, levando ao possível enfraquecimento da retenção.
Etapa 2 – Verifique o ajuste e o acabamento da restauração protética
ѹ Instale a infraestrutura sobre os pilares.
ѹ Verifique os pontos de contato mesial/distal.
ѹ Verifique o ajuste passivo.
Nota:
ѹ A estrutura deve assentar sobre a plataforma do pilar com distribuição uniforme
da carga, após a cimentação. Se a restauração não tiver um ajuste passivo,
poderá haver um descolamento.
ѹ Verifique o ajuste oclusal.
ѹ Faça o acabamento (por exemplo, polimento, etc.) antes da cimentação.
Etapa 3 – Adesão
ѹ Vede o canal do parafuso para evitar que o excesso de cimento penetre no canal
do parafuso.
ѹ Aplique cimento odontológico auto-adesivo sobre o Variobase® para prótese
fixa múltipla/protocolo.
ѹ Siga as instruções de utilização do fabricante do cimento.
ѹ Fixe a restauração protética ao Variobase® para prótese fixa múltipla/protocolo.
ѹ Remova o excesso cimento do componente protético Variobase®.
ѹ Faça o polimento da margem inferior da restauração protética, depois que o
cimento secar.
ѹ Utilize sempre um auxiliar de polimento para proteger a conexão protética do
pilar.
Nota:
ѹ Não faça a queima do pilar após a adesão.

2.4.4 Prepare a restauração para enviá-la ao dentista
Após o acabamento e a limpeza, fixe a restauração sobre o modelo antes de enviá-la ao dentista.
Certifique-se de que o parafuso para instalação definitiva não tenha sido utilizado durante o procedimento em laboratório.
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3 Procedimento odontológico
3.1 Coroa implantossuportada feita no consultório (chair-side) sobre Straumann® Variobase® C
O Variobase® C é compatível com o Scanbody Sirona®, o ScanPost® Sirona® e os blocos de material com canal do parafuso
pré-fabricado, e pode ser utilizado dentro da oferta de CADCAM Sirona® para restaurações no consultório e no laboratório.
Nota: Para a montagem da restauração protética, pode-se utilizar um sistema CEREC® contendo a opção de fluxo de trabalho
implantossuportado no consultório ou um sistema Sirona® no laboratório. Siga as instruções de utilização do fabricante do
material e da Sirona para o escaneamento, o projeto, a usinagem e o acabamento da restauração.
3.1.1 Projeto e confecção da restauração
Etapa 1 – Encomenda dos componentes
Selecione as respectivas peças, de acordo com a tabela abaixo:

Tamanho do
scanbody Sirona®

ScanPost

Tamanho do orifício do parafuso
do bloco de material

RC, GH 1 mm, ∅ 4,6 mm
022.0044

L

Sirona® ScanPost® L1
S BL4.1L

L

NC, GH 1 mm, ∅ 3,8 mm
022.0043

S

Sirona® ScanPost® L1,2
S BL3.3L2

S

NNC, ∅ 3,9 mm
022.0018

S

Não disponível

S

RN, ∅ 5 mm
022.0019

L

Sirona® ScanPost® L1
SSO4.8L

L

WN, ∅ 7 mm
022.0020

L

Sirona® ScanPost® L1
SSO6.5L

L

RB/WB GH 1,5 mm, ∅ 3,8 mm
062.4981

S ou L4

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

S

RB/WB GH 1,5 mm, ∅ 4,5 mm
062.4982

L

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

L

WB GH 1,5 mm, ∅ 5,5 mm
062.4983

L

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

L

NT, ∅ 3,5 mm
037.0205

S

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

S

RT, ∅ 4,8 mm
037.1205

L

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

L

WT, ∅ 6,5 mm
037.2205

L

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038

L

Variobase® C

¹ Encomende o Sirona® ScanPost® L através dos canais de vendas da Sirona
² Utilize um Scanbody tamanho L quando utilizar o Sirona® ScanPost® ou ScanPost S RB/WB L da Straumann® para fazer o escaneamento
³ Encomende o ScanPost S RB/WB L através dos canais de vendas da Straumann
⁴U
 se o tamanho S do scanbody quando utilizar Straumann® Variobase® C para escaneamento
Use o tamanho L do scanbody quando utilizar Straumann® ScanPost S RB/WB L

Nota: as versões mais antigas do Variobase® para CEREC® RC (022.0024) e NC (022.0025) não são compatíveis com seus
sucessores, o Variobase® C RC GH 1 mm (022.0044) e NC GH 1 mm (022.0043), uma vez que os parâmetros de projeto dos
produtos são diferentes.
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Etapa 2 – Escaneamento intraoral

Instale o Variobase® C

Instale o Scanbody

Faça o escaneamento

ou ScanPost® Sirona®

Sirona® sobre o

intraoral

sobre o implante

Variobase® C ou sobre o
ScanPost® Sirona®

Etapa 3 – Projeto e usinagem da restauração
ѹ Utilize seu software Sirona® para selecionar o Variobase® C original da Straumann®.
ѹ Selecione o Variobase® C na biblioteca de implantes do sistema CADCAM para projetar a
restauração.
ѹ Usine a restauração.
Nota: Disponibilidade específica em cada país. Contate seu representante de vendas da Sirona
para verificar a disponibilidade do software ou o representante de vendas da Straumann para
verificar a disponibilidade do pilar.

Software CEREC® da Sirona®
máscara de seleção

3.1.2 Adesão
ѹ Verifique o ajuste da restauração em função sobre o Variobase® C.
ѹ Faça o acabamento da restauração através dos procedimentos padrão.
ѹ Cimente a restauração sobre o Variobase® C seguindo as instruções descritas no capítulo 2.4.2
Restaurações unitárias sobre Variobase® para coroa e Variobase® para coroa SA.
ѹ Instalação definitiva na boca do paciente.
Nota: Não faça a queima do pilar após a adesão.
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3.2 Instalação definitiva de restaurações com Variobase®
Etapa 1 – Preparação
ѹ Remova o cicatrizador ou a restauração provisória.
ѹ Remova a superestrutura do modelo e desenrosque os componentes protéticos Variobase® do análogo.
ѹ Limpe e seque totalmente o interior do implante e do pilar.
Nota:
ѹ Verifique sempre se as superfícies das roscas e as cabeças dos parafusos estão limpas, e utilize um parafuso novo para
instalar a restauração definitiva.
3.2.1 Instalação definitiva de restaurações unitárias sobre Variobase® para coroa e Variobase® para coroa SA
Opção A: Restauração definitiva aparafusada
ѹ Posicione os componentes protéticos Variobase® esterilizados
com a restauração protética no implante. Aperte o parafuso com
35 Ncm utilizando as chaves SCS ou SA juntamente com a catraca
e o dispositivo de controle de torque.
ѹ Feche o canal do parafuso com algodão e composto vedante. Isso
possibilita a remoção posterior do Variobase®, caso seja necessário substituir a coroa, prótese fixa múltipla ou overdenture.

Opção B: Variobase® para coroa – restauração definitiva cimentada
ѹ Posicione o Variobase® esterilizado no implante. Aperte o parafuso com 35 Ncm utilizando a chave SCS juntamente com a
catraca e o dispositivo de controle de torque.
ѹ Feche o canal do parafuso com algodão e composto vedante. Isso
possibilita a remoção posterior do Variobase®, caso seja necessário substituir a coroa.
ѹ Cimente a superestrutura ao pilar.
ѹ Remova o excesso de cimento.

3.2.2	Instalação definitiva de restaurações múltiplas sobre componentes Variobase® para próteses fixas
múltiplas/protocolo
ѹ Posicione os componentes protéticos Variobase® esterilizados com a restauração protética no implante.
ѹ Rosqueie todos os pilares dentro do implante com um leve aperto manual e distribuição uniforme da carga.
ѹ Aperte os parafusos com 35 Ncm na diagonal, para evitar o atrito.
Sugestão: Essa técnica de aparafusamento sem tensão é muito
importante para as restaurações maiores ou de arcada completa
sobre componentes Variobase® para próteses fixas múltiplas/protocolo, pois evita o descolamento.
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3.3 Remoção de pilares TorcFit™ definitivamente apertados.
Devido à vedação firme do cone de 7°
da conexão TorcFit™, os pilares podem

1

2

Esquerda

3

Esquerda

travar fortemente no implante após a
inserção definitiva.
O parafuso de remoção de pilar RB/WB
empurra o pilar para fora do implante,
sem a aplicação de um torque alto ou
momentos fletores até o osso.
3.3.1 Ferramenta de remoção para
Parafuso passante BLX (Art. N°
065.0008 e 065.0009)
A Ferramenta de remoção pode ser
utilizada se o parafuso passante não
pode ser levantado com a chave SCS
após ser desapertado [1].
Esta ferramenta possui uma rosca
esquerda que se encaixa na cabeça
do parafuso passante [2], de modo a
levantar o parafuso passante [3].
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3.3.2 P
 arafuso de remoção de pilar

4

5

RB/WB (Art. Nº 065.007)
No caso de o pilar não poder ser removido com a mão, devido ao ajuste de

Direito

fricção, o parafuso de remoção de pilar
pode ser utilizado para empurrar o pilar
para fora.
Encaixe a chave SCS ao parafuso de
remoção de pilar e parafuse-o no
pilar [4] até o pilar ser empurrado para
fora e poder ser removido [5]. Observe:
No caso de Variobase® para coroa SA,
pode ser necessário cortar a coroa para
acessar o canal do parafuso com o parafuso de remoção de pilar RB/WB.
No caso do Variobase® SA, pode ser
necessário alargar o furo de acesso para
permitir a inserção do RB/WB Parafuso
para remoção de pilar.
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4 Lista de referências dos produtos
4.1 Visão geral do sistema
4.1.1 Nível do implante
BLX RB/WB

BLX WB

SC

NC

RC

NNC

RN

WN

Oval

∅ 3,8 mm

∅ 4,5 mm

∅ 3,9 mm

∅ 5,05 mm

∅ 7,0 mm

025.0023

025.2101

025.4101

048.127

048.124

048.171

065.0021 RB/WB

065.0022 WB

025.0024

025.2102

025.4102

-

048.129

048.172

065.0023

065.0024

025.0025

025.2915

025.4915

048.173

048.168

048.169

065.0035

065.0035

022.0038

025.2921

025.4921

048.709

048.710

048.711

022.0039

022.0102

022.0103

∅ 4,5 mm

∅5,5 mm

022.0106

022.0107

022.0108

022.0109

BLX RB/WB

BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm

∅5,5 mm

Altura de trans
mucoso 0,75 mm
022.0021

022.0022

022.0023

Altura de trans
mucoso 1,5 mm

022.0026

Altura de trans
mucoso 2,5 mm

022.0027

022.0105

Altura de trans
mucoso 3,5 mm

022.0104

Altura de transmucoso 5,5 mm

Altura de trans
mucoso 1 mm
Altura de trans
mucoso 2 mm
Altura de trans
mucoso 3 mm
Altura de trans
mucoso 1 mm
Altura de trans
mucoso 2 mm

022.0040

Altura de trans
mucoso 3 mm

Altura de transmucoso 5,5 mm

Variobase® para coroa

Altura de transmucoso 3,5 mm

Corpos de referência

Análogos de implantes
reposicionáveis

Análogos

∅ 3,8 mm

062.4953

062.4934

062.4944

062.4935

062.4945

062.4936

062.4946

062.4954
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NNC

RN

WN

Oval

∅ 4,1 mm

∅ 4,7 mm

∅ 4,2 mm

∅ 5,1 mm

∅ 7,0 mm

023.0011
023.0011V4

023.2756
023.2756-04

023.4759
023.4759-04

048.267
048.267V4

048.268
048.268V4

048.269
048.269V4

023.0018
023.0018V4

023.0017
023.0017V4

023.0014
023.0014V4

023.0015
023.0015V4

023.0016
023.0016

065.0014

065.0015

065.0016

025.2900

025.4900

048.313

048.356

048.356

065.0036

065.0036

065.0036

Altura de trans
mucoso 3,5 mm

Altura de trans
mucoso 1 mm
Altura de trans
mucoso 1 mm

022.0084

022.0087

048.876

048.877

048.878

022.0093

022.0096

048.879

048.880

048.881

023.0025

023.0026

048.896

048.897

025.0055

025.0055

048.899

048.906

BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅5,5 mm

BLX RB/WB

Copings
calcináveis para
Variobase® para
coroa SA

Altura de trans
mucoso 5,5 mm

025.0031

BLX RB/WB

BLX WB

∅ 3,8 mm ∅ 4,5 mm ∅5,5 mm
Altura de trans
mucoso 1,5 mm

Altura de transmucoso
3,5 mm

RC

Altura de transmucoso
5,5 mm
Parafusos auxiliares
para Variobase®
para coroa

Copings calcináveis para Variobase® para coroa

NC

Parafusos
auxiliares para
Variobase® para
coroa SA

Variobase® para coroa SA

SC

062.4972

062.4971

048.898

065.0018

065.0019

048.906

065.0037

065.0037
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SC

NC

RC

NNC

RN

WN

Oval

∅ 4,5 mm

∅ 4,5 mm

∅ 4,2 mm

∅ 5,0 mm

∅ 7,0 mm

022.0110

022.0111

048.377

048.378

048.379

BLX RB/WB
∅ 3,8 mm

∅ 4,5 mm

BLX WB
∅ 5,5 mm

Variobase® para
prótese fixa
múltipla/barra
062.4961

Auxiliar de
cimentação
160.2

160.3

160.1

160.3

Copings calcináveis
para Variobase®
para prótese fixa
múltipla/barra
023.0029
023.0029V4

023.0030
023.0030V4

048.380
048.380V4

048.381
048.381V4

048.382
048.382V4

022.0000

022.0001

022.0002

022.0003

022.0004

023.0006
023.0006V4

23.0007
023.0007V4

023.0008
023.0008V4

023.0009
023.0009V4

023.0010
023.0010V4

025.2926

025.2926

025.2926

048.356

048.356

SC

NC

RC

NNC

RN

WN

Oval

∅ 3,8 mm

∅ 4,5 mm

∅ 3,9 mm

∅ 5,0 mm

∅ 6,7 mm

∅ 3,8 mm

∅ 4,5 mm

∅ 5,5 mm

022.0043

022.0044

022.0018

022.0019

022.0020

062.4981

062.4982

062.4983

025.2900

025.4900

048.313

022.0045

022.0045

Sirona®
ScanPost® L1
S BL3.3L

Sirona®
ScanPost® L1
S BL4.1L

Não
disponível

Sirona®
ScanPost® L1
SSO4.8L

Sirona®
ScanPost® L1
SSO6.5L

065.0017
065.0017V4

Variobase® para
ponte prótese fixa
múltipla/protocolo

Copings calcináveis
para Variobase®
para prótese fixa
múltipla/protocolo

Parafusos auxiliares
para Variobase® para
prótese fixa múltipla/
protocolo e Variobase®
para prótese fixa
múltipla/barra

BLX RB/WB

BLX WB

Variobase® C

Parafusos auxiliares
para Variobase® C

ScanPost

065.0036

Straumann® ScanPost S RB/WB L3
065.0038
¹ Faça o pedido de Sirona® ScanPost® L através dos canais de vendas Sirona.
² Utilize um Scanbody tamanho L quando utilizar o ScanPost® da Sirona® para fazer o escaneamento
³ Faça o pedido de ScanPost S RB/WB L através dos canais de vendas Straumann.
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4.1.2 Nível do pilar

Nível do pilar
NC

RC e BLX (RB/WB)

023.2754 (0°, ∅ 3,5 mm)
023.4756 (0°, ∅ 4,6 mm)
023.4757 (angled, ∅ 4,6 mm)

023.4756 (0°, ∅ 4,6 mm)
023.4757 (angled, ∅ 4,6 mm)

025.0007 (∅ 3,5 mm)
025.0008 (∅ 4,6 mm)

025.0008 (∅ 4,6 mm)

025.0000 (∅ 3,5 mm)
025.0001 (∅ 4,6 mm)

025.0001 (∅ 4,6 mm)

023.0027 (∅ 3,5 mm)
023.0028 (∅ 4,6 mm)

023.0028 (∅ 4,6 mm)

Análogos

Análogos de implantes
reposicionáveis

Corpos de referência

Variobase® para prótese
fixa múltipla/barra

Auxiliar de cimentação
160.3
Copings calcináveis para
Variobase® para prótese
fixa múltipla/barra

Variobase® para prótese
fixa múltipla/protocolo

023.0031; 023.0031V4 (∅ 3,5 mm)
023.0032 023.0032V4 (∅ 4,6 mm)

023.0032 (∅ 4,6 mm)
023.0032V4 (∅ 4,6 mm)

023.0000 (∅ 3,5 mm)
023.0001 (∅ 4,6 mm)

023.0001 (∅ 4,6 mm)

023.0004; 023.0004V4 (∅ 3,5 mm)
023.0005; 023.0005V4 (∅ 4,6 mm)

023.0005 (∅ 4,6 mm)
023.0005V4 (∅ 4,6 mm)

023.4763

023.4763

Copings calcináveis para
Variobase® para prótese
fixa múltipla/protocolo

Parafusos auxiliares para
Variobase® para prótese
fixa múltipla/protocolo e
Variobase® para prótese
fixa múltipla/barra

39

490.062.indd 39

20/06/2022 11:16

NT

RT

WT

∅ 3,5 mm

∅ 4,8 mm

∅ 6,5 mm

037.0201

037.1201

037.2201

037.0211

037.1211

037.2211

Variobase® Pilares para coroa

Copings calcináveis para Variobase® para coroa

Parafusos para Variobase® para coroa
036.3110

NT

RT

WT

∅ 3,5 mm

∅ 4,8 mm

∅ 6,5 mm

037.0203

037.0203

037.2203

037.0212

037.1212

037.2212

Variobase® Pilares para coroa SA

Copings calcináveis para Variobase® para coroa SA

Parafusos para Variobase® para coroa SA
036.3111

Variobase® Pilares para
prótese fixa múltipla/prótese protocolo

NT

RT

WT

∅ 3,5 mm

∅ 4,8 mm

∅ 6,5 mm

037.0204

037.1204

037.2204

Auxiliar de cimentação
160.3

Copings calcináveis para Variobase® para prótese fixa
múltipla/prótese protocolo
037.0213
Parafusos para Variobase®
para prótese fixa múltipla/prótese protocolo

037.1213

037.2213

036.3110

NT

RT

WT

∅ 3,5 mm

∅ 4,8 mm

∅ 6,5 mm

037.0205

037.1205

037.2205

Variobase® C*

Tamanho do scanbody Sirona®

“S”

“L”

Tamanho do orifício do parafuso do bloco de material

“S”

“L”

Parafuso de substituição
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4.2 Dispositivos auxiliares e instrumentos
Nº de artigo

Imagens

Artigo

Dimensões

Material

046.400

Chave de instalação da catraca SCS extra curta

Comprimento 15 mm

aço inoxidável

046.401

Chave de instalação da catraca SCS curta

Comprimento 21 mm

aço inoxidável

046.402

Chave de instalação da catraca SCS longa

Comprimento 27 mm

aço inoxidável

046.786

Chave de instalação da catraca SA extra curta

Comprimento 15 mm

aço inoxidável

046.787

Chave de instalação da catraca SA curta

Comprimento 21 mm

aço inoxidável

046.788

Chave de instalação da catraca SA longa

Comprimento 27 mm

aço inoxidável

046.789

Chave de instalação do contra-ângulo SA extra curta

Comprimento 20 mm

aço inoxidável

046.790

Chave de instalação do contra-ângulo SA curta

Comprimento 26 mm

aço inoxidável

046.791

Chave de instalação do contra-ângulo SA longa

Comprimento 32 mm

aço inoxidável

046.792

Dispositivo para manuseio da chave SA

n/a

aço inoxidável

Catraca, incluindo instrumento de manutenção

Comprimento 84 mm

aço inoxidável

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

Auxiliar de polimento SC

Comprimento 16 mm

aço inoxidável

025.2920
025.2920-04

Auxiliar de polimento NC

Comprimento 16 mm

aço inoxidável

025.4920
025.4920-04

Auxiliar de polimento RC

Comprimento 16 mm

aço inoxidável

Chaves SCS

Chaves de Soluções Anguladas (SA)

Catraca
046.119

Auxiliares de polimento e suporte de análogo
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Notas
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Notas
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Sirona® e CEREC® são marcas comerciais registradas da Sirona Dental Systems GmbH, Alemanha. 3Shape® é uma marca comercial registrada da 3Shape A/S. DentalWings® é uma marca comercial registrada da Dental Wings Inc., Canadá.
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