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Sobre este guia
Este procedimento cirúrgico e protético descreve as etapas necessárias para o implante e a restauração do sistema de 
implante Straumann® TLX. O sistema de implante Straumann® TLX é recomendado para uso apenas por dentistas com 
especialidades cirúrgicas avançadas. Supomos que o usuário esteja familiarizado com a instalação de implantes dentários. 
Nem todas as informações detalhadas serão encontradas neste guia. Ao longo deste documento serão feitas referências 
aos manuais de procedimentos Straumann® existentes.
Nem todos os produtos apresentados estão disponíveis em todos os mercados.
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1. Sistema de implante Straumann® TLX
O sistema de implante Straumann® TLX oferece implantes Tissue Level (TLX) totalmente cônicos, que são concebidos para 
procedimentos de alta estabilidade primária e de tratamento imediato.

Os implantes Straumann® TLX são feitos da Roxolid® com revestimento de superfície SLActive® e SLA®. Os implantes estão 
disponíveis nos diâmetros externos endosteais máximos ∅ 3,75 mm e ∅ 4,5 mm (com opções de comprimento de 6-18 mm) 
e ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm (com opções de comprimento de 6-12 mm). Um código de cores unificado simplifica a identificação 
de instrumentos e implantes para os diâmetros externos endosteais máximos disponíveis. Os implantes Straumann® TLX 
estão disponíveis com um pescoço de 1,8 mm (Standard Plus - SP) ou um pescoço de 2,8 mm (Standard - S). 

Os componentes protéticos Straumann® TLX são identificados com NT (Narrow TorcFit™/um ponto), RT (Regular TorcFit™/
dois pontos) e WT (Wide TorcFit™/três pontos), correspondendo aos diâmetros do ombro do implante de ∅ 3,5 mm, ∅ 4,8 mm 
e ∅ 6,5 mm, respectivamente.

Para obter mais informações sobre as indicações e contraindicações relacionadas a cada implante, consulte as respectivas 
instruções de uso. As instruções de uso podem ser encontradas em www.ifu.straumann.com.

Alguns itens do Straumann® Dental Implant System não estão disponíveis em todos os países.

Implante Straumann® TLX 
SP ∅ 3,75 mm

Implante Straumann® TLX 
SP ∅ 4,5 mm

Implante Straumann® TLX 
SP ∅ 5,5 mm

Implante Straumann® TLX 
SP ∅ 6,5 mm

Altura do ombro Standard Plus - Ombro do implante 1,8 mm

Código de cores
(vermelho) (verde) (marrom) (preto)

Base protética NT RT NT RT WT WT

Conexão TorcFit™

Imagem

SLActive®

Comprimentos 
disponíveis

6 mm 035.3006S 035.3106S 035.3406S 035.3506S 035.3706S 035.3806S
8 mm 035.3008S 035.3108S 035.3408S 035.3508S 035.3708S 035.3808S

10 mm 035.3010S 035.3110S 035.3410S 035.3510S 035.3710S 035.3810S
12 mm 035.3012S 035.3112S 035.3412S 035.3512S 035.3712S 035.3812S
14 mm 035.3014S 035.3114S 035.3414S 035.3514S

–16 mm 035.3016S 035.3116S 035.3416S 035.3516S
18 mm 035.3018S 035.3118S 035.3418S 035.3518S

SLA®

Comprimentos 
disponíveis

6 mm 035.2006S 035.2106S 035.2406S 035.2506S 035.2706S 035.2806S
8 mm 035.2008S 035.2108S 035.2408S 035.2508S 035.2708S 035.2808S

10 mm 035.2010S 035.2110S 035.2410S 035.2510S 035.2710S 035.2810S
12 mm 035.2012S 035.2112S 035.2412S 035.2512S 035.2712S 035.2812S
14 mm 035.2014S 035.2114S 035.2414S 035.2514S

–16 mm 035.2016S 035.2116S 035.2416S 035.2516S
18 mm 035.2018S 035.2118S 035.2418S 035.2518S
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Para obter mais informações sobre as indicações e contraindicações relacionadas a cada implante, consulte as respectivas 
instruções de uso. As instruções de uso podem ser encontradas em www.ifu.straumann.com.

Alguns itens do Straumann® Dental Implant System não estão disponíveis em todos os países.

Implante Straumann® TLX S 
∅ 3,75 mm

Implante Straumann® TLX S 
∅ 4,5 mm

Implante Straumann® TLX S 
∅ 5,5 mm

Implante Straumann® TLX S 
∅ 6,5 mm

Altura do ombro Standard Plus - Ombro do implante 2,8 mm

Código de cores
(vermelho) (verde) (marrom) (preto)

Base protética NT RT NT RT WT WT

Conexão TorcFit™

Imagem

SLActive®

Comprimentos 
disponíveis

6 mm 035.1006S 035.1106S 035.1406S 035.1506S 035.1706S 035.1806S
8 mm 035.1008S 035.1108S 035.1408S 035.1508S 035.1708S 035.1808S
10 mm 035.1010S 035.1110S 035.1410S 035.1510S 035.1710S 035.1810S
12 mm 035.1012S 035.1112S 035.1412S 035.1512S 035.1712S 035.1812S
14 mm 035.1014S 035.1114S 035.1414S 035.1514S

N/A16 mm 035.1016S 035.1116S 035.1416S 035.1516S
18 mm 035.1018S 035.1118S 035.1418S 035.1518S

SLA®

Comprimentos 
disponíveis

6 mm 035.0006S 035.0106S 035.0406S 035.0506S 035.0706S 035.0806S
8 mm 035.0008S 035.0108S 035.0408S 035.0508S 035.0708S 035.0808S
10 mm 035.0010S 035.0110S 035.0410S 035.0510S 035.0710S 035.0810S
12 mm 035.0012S 035.0112S 035.0412S 035.0512S 035.0712S 035.0812S
14 mm 035.0014S 035.0114S 035.0414S 035.0514S

N/A16 mm 035.0016S 035.0116S 035.0416S 035.0516S
18 mm 035.0018S 035.0118S 035.0418S 035.0518S
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2. Implante

*Este refere-se à altura do ombro com uma superfície lisa e não SLActive®
** O implante avança por esta distância a cada rotação total (360°)

2.1 Design e especificação

F

E

L

G

H

A

Implante Straumann® TLX SP 
∅ 4,5 mm

MM

TT

F1

L

II

PP

G

H

A

Implante Straumann® TLX S 
∅ 4,5 mm

Padrão

B

C

D

Standard Plus

E

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 3,75 mm NT

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 3,75 mm RT

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 4,5 mm NT

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 4,5 mm RT

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 5,5 mm WT

Implante 
Straumann® TLX 

∅ 6,5 mm WT

[A] Diâmetro externo máximo ∅ 3,75 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm
[B] Diâmetro  do ombro ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm
[C] Diâmetro da plataforma ∅ 2,9 mm ∅ 3,7 mm ∅ 2,9 mm ∅ 3,7 mm ∅ 5,0 mm
[D] Diâmetro da conexão ∅ 2,7 mm
[E] 45° altura do chanfro 0,5 mm
[F] Altura do pescoço liso* Standard Plus (SP) 1,8 mm
[F1] Altura do pescoço liso* Standard (S) 2,8 mm
[G] Diâmetro apical, corpo ∅ 1,9 mm ∅ 2,2 mm
[H] Diâmetro apical, roscas ∅ 2,9 mm ∅ 3,6 mm ∅ 4,0 mm ∅ 5,2 mm
Número de arestas de corte apicais 2 4

[L] Comprimentos do implante: 6 mm, 8 mm

[I] Fim das roscas até a margem de superfície 1,0 mm
[M] Altura das microroscas 0,5 mm
[P] Passo de rosca** 1,7 mm 2,0 mm 2,1 mm 2,3 mm
[T] Espaçamento da rosca 0,85 mm 1,0 mm 1,05 mm 1,15 mm

[L] Comprimentos do implante: 10 mm, 12 mm, 14 mm

[I] Fim das roscas até a margem de superfície 1,7 mm
[M] Altura das microroscas 0,85 mm
[P] Passo de rosca** 2,2 mm 2,5 mm 2,7 mm
[T] Espaçamento da rosca 1,1 mm 1,25 mm 1,35 mm

[L] Comprimentos do implante: 16 mm, 18 mm

[I] Fim das roscas até a margem de superfície 2,0 mm

n.d.
[M] Altura das microroscas 1,0 mm
[P] Passo de rosca** 2,6 mm 2,8 mm
[T] Espaçamento da rosca 1,3 mm 1,4 mm
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3. Conexão

O implante Straumann® TLX possui a conexão intuitiva TorcFit™. Essa conexão suporta uma inserção auto-
guiada para uma resposta tátil precisa. Seis posições permitem um alinhamento simples, porém flexível, e 
excelente proteção contra rotação.

Torx melhorado com seis posições:
 ѹ Permite a transmissão de altos valores de torques
 ѹ Alinhamento de implante e pilares simples, 

porém flexível

Conexão protética cônica de 7°:
 ѹ Alta estabilidade mecânica

Conexão protética do ombro de 45°:
 ѹ Alta estabilidade mecânica
 ѹ Ajuste exato entre implante e pilar
 ѹ Perfis de emergência extra amplos  

(implantes com diâmetro >5,5 mm)
 ѹ Compensação de divergência para próteses 

fixas múltiplas

Porção superior plana:
 ѹ Alta precisão para Scanbody
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Todos os implantes TLX têm a mesma geometria interna, independentemente do diâmetro do implante. Isso permite o uso 
da mesma chave de implante para todos os implantes.

As imagens acima referem-se aos implantes Straumann® TLX SP.

∅ 6,5 mm
WT

∅ 5,5 mm
WT

∅ 4,5 mm
RT

∅ 4,5 mm
NT

∅ 3,75 mm
RT

∅ 3,75 mm
NT
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O sistema de implante Straumann® TLX é fornecido 
com um conjunto específico de instrumentos.

Os instrumentos possuem marcas de profundidade 
em intervalos de 2 mm, que correspondem aos com-
primentos de implantes disponíveis. A primeira mar-
ca em preto nas brocas representa 10 mm e 12 mm, 
enquanto a borda inferior da marca corresponde a 
10 mm e a borda superior, a 12 mm. A segunda mar-
ca em preto nas brocas longas representa 16 mm e 
18 mm, enquanto a borda inferior da marca correspon-
de a 16 mm e a borda superior a 18 mm.

4. Instrumentos

Aviso: devido à função e à forma das brocas, a ponta 
da broca é até 0,5 mm mais longa que a profundidade 
de inserção do implante. Por exemplo, se você perfu-
rar até a marca de 10 mm, a osteotomia real tem uma 
profundidade de 10,5 mm. 

 

0,
5m

m

12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

10 mm
8 mm
6 mm
4 mm

 1 2 3 4 5 6 7

1. Broca lança: 026.0056
2. Broca piloto, longa: 066.1701
3. Pino de alinhamento: 046.799
4. Broca 6, longa: 066.1706
5. Medidor de profundidade: 046.804
6. Implante TLX ∅ 4,5 RT/12 mm: 035.3512S
7. Medidor de profundidade do implante: 066.2000
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4.1 VeloDrill™

A linha TLX VeloDrill™ no Straumann® Dental Implant System é fornecida com código de cores, a cor correspondendo ao diâ-
metro do implante específico. Para controle de profundidade preciso, o VeloDrills™ é compatível com um limitador de profun-
didade da broca descartável (consulte Limitador de profundidade para brocasStraumann® Informações básicas (702874/ptbr)).

4.2 Irrigação externa ao utilizar o extensor de broca

Broca lança
Broca N° 1 

(piloto)
Broca 
N°2

Broca 
N°3

Broca 
N°4

Broca 
N°5

Broca 
N°6

Broca 
N°7

Broca 
N°8

Broca 
N°9

Cor –

Imagem
(curto)

Diâmetro ∅ 1,6 mm ∅ 2,2 mm ∅ 2,8 mm ∅ 3,2 mm ∅ 3,5 mm ∅ 3,7 mm ∅ 4,2 mm ∅ 4,7 mm ∅ 5,2 mm ∅ 6,2 mm

Diâmetro 
de passo

n.d. n.d. ∅ 2,5 mm ∅ 3,0 mm ∅ 3,3 mm ∅ 3,6 mm ∅ 3,9 mm ∅ 4,4 mm ∅ 4,9 mm ∅ 5,7 mm

Curto 026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305 066.1306 066.1307 066.1308 066.1309

Longo 026.0056 066.1701 066.1702 066.1703 066.1704 066.1705 066.1706 066.1707 066.1508 066.1509

Material
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável
Aço 

inoxidável

O anel limitador reduz a eficácia da irrigação quando um extensor de broca é usado. Neste caso, 
utilize irrigação externa adicional (p.ex., com uma seringa) para garantir o resfriamento adequa-
do da osteotomia durante a perfuração.
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4.3 Pino de alinhamento e medidores de profundidade

Pinos de alinhamento e medidores de profundidade estão disponíveis para medições da pro-
fundidade e alinhamento precisos da orientação e posição da osteotomia. Seus diâmetros e cor 
correspondem aos diâmetros das brocas e são compatíveis com todos os Straumann® Dental 
Implant Systems.

A ponta e o sulco têm ambos 1,0 mm de comprimento. Isto permite medições da distorção em 
uma radiografia intraoperatória.

4.4 Medidor de profundidade do implante

O medidor de profundidade do implante é utilizado para medição de profundidade e exame tátil 
precisos da osteotomia.
Extremidade azul: utilizada para examinar a osteotomia realizada pela broca N° 1 (∅ 2,2 mm)
Extremidade amarela: utilizada para examinar a osteotomia realizada pela broca N° 2 (∅ 2,8 mm) 
e mais ampla.
O medidor de profundidade do implante é feito de liga de titânio (TAN) e é compatível com todos 
os Straumann® Dental Implant Systems.

1 mm
1 mm

Medidor de profundidade do implante, 066.2000

1,5 mm

2,0 mm10 mm
12 mm

6 mm
4 mm

8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm

Broca N° 1 
(piloto)

∅ 2,2 mm

Pino de 
alinhamento 
de ∅ 2,2 mm 

Broca N°2
∅ 2,8 mm

Medidor de 
profundidade

∅ 2,8 mm

066.1701
(longo) 046.799 066.1702

(longo) 046.800
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4.5 Chave de implante

Chave de implante específica para uso em coleta e instalação dos implantes Straumann® TLX.

As marcações arredondadas nas chaves de implante indicam a distância até a parte superior plana do implante, em etapas 
de 1 mm. Como o implante SP tem um ombro de implante de 1,8 mm, a distância da primeira marcação redonda até a mar-
gem de superfície SLActive® é 1,8 mm + 1 mm = 2,8 mm, aquela da segunda marcação redonda é 3,8 mm, aquela da terceira 
marcação redonda é 4,8 mm. O implante S tem um ombro de implante de 2,8 mm, a distância da primeira marcação redonda 
até a margem de superfície SLActive® é 2,8 mm + 1 mm = 3,8 mm, para a segunda marcação redonda é 4,8 mm, aquela da 
terceira marcação redonda é 5,8 mm.

0 mm (nível superior plano do 
pescoço do implante)

1 mm

2 mm

3 mm

4 mm

Guia cirúrgico para chave de implante TorcFit™

Aço inoxidável
066.4000

Tipo de chave de implante

Chave de implante para contra-ângulo Chave de implante para catraca
Chave de implante para 

catraca, aparafusada

curto médio longo extralongo curto médio longo curto longo
Comprimento 

21 mm
Comprimento 

26 mm
Comprimento 

31 mm
Comprimento 

36 mm
Comprimento 

21 mm
Comprimento 

26 mm
Comprimento 

31 mm
Comprimento 

21 mm
Comprimento 

31 mm
Aço inoxidável

066.4101 066.4107 066.4102 066.4108 066.4201 066.4207 066.4202 066.4205 066.4206

Nota: considere o espaço intraoral disponível ao selecionar a chave de implante. As versões longa e extralongas são 
recomendadas apenas para a posição anterior.

A chave de implante para contra-ângulo (longa (066.4102) extra 
longa (066.4108)) é compatível com guia de broca para chave de 
implante TorcFit™. Se as chaves de implante cirúrgicas manuais são 
utilizadas para instalar o implante, é necessário prestar especial 
atenção para evitar o aperto excessivo.
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4.6 Catraca e dispositivo de controle de torque

A catraca é um instrumento de duas partes, sendo uma a haste para o controle de torque e a outra a catraca. Apresenta 
um prolongamento giratório no final da haste para mudar a direção do torque. É fornecida com um instrumento de manu-
tenção, que é usado para apertar e desapertar o parafuso sextavado. A chave de suporte (046.064) pode ser utilizada para 
estabilizar a catraca.

Estão disponíveis dois dispositivos de controle de torque diferentes: um para transmissão de torque definida (marcações 
15 Ncm/35 Ncm) e outro para medições de torque (marcações 35-50 Ncm/80 Ncm). Escolha o dispositivo adequado, depen-
dendo da utilização a que se destina.

Nota: para garantir sua vida útil prolongada e limpeza, a catraca sempre deve ser desmontada e as peças individuais desin-
fetadas, limpas e esterilizadas após o uso. Antes de cada utilização deve-se efetuar um controle do funcionamento.

Catraca e dispositivos de controle de torque

Chave de suporte Catraca
Dispositivo de controle de 

torque para catraca

Dispositivo de controle de 
torque BLX/TLX para catraca, 

cirúrgico

Uso pretendido Auxiliar Transmissão de torque Componente protético Cirúrgico
Marcações de 

torque
n.d. n.d. 0 / 15 / 35 Ncm 0 / 35 / 50 / 80 Ncm

Número do artigo 046.064 046.119 046.049 066.1100

Material Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável
Aço inoxidável, revestido 

com DLC

Leitura de torque no dispositivo de controle de torque Utilize sempre o instrumento de manutenção 
para apertar o parafuso da catraca antes de usar.

50 Ncm35 Ncm
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4.7 Estojo modular Straumann®

O estojo modular Straumann® é utilizado para a 
esterilização e armazenamento seguro dos ins-
trumentos cirúrgicos e instrumentos auxiliares. 
Para orientações sobre como limpar e esterilizar 
o estojo, consulte Estojo modular Straumann®, 
Informações básicas (702527/ptbr).

4.8 Configuração para cirurgia de mãos livres TLX

Módulo A
041.761

Bandeja para catraca
041.766

Catraca
046.119

BLX Controle 
de torque
066.1100

Bandeja para medidores de 
profundidade do implante
041.771

Medidor de profundidade 
do implante
066.2000

Chave de 
suporte
046.064

Bandeja para implantes 
totalmente cônicos
041.777

Chave de implante 
para catraca
066.4201
066.4202

Chave de 
implante para 
contra-ângulo
066.4101
066.4102

Medidor de 
profundidade
046.805

Medidor de 
profundidade
046.807

longo

curto

Broca N° 8
066.1308

Broca N° 6
066.1706
066.1306

Broca N° 4
066.1704
066.1304

Broca N° 2
066.1702
066.1302

Broca N° 1 
(piloto)
066.1701
066.1301

Broca lança
026.0056

Broca N° 3
066.1703
066.1303

Broca N° 5
066.1705
066.1305

Broca N° 7
066.1707
066.1307

Broca N° 9
066.1309

Broca 
esférica
044.004
044.003

Medidor de 
profundidade
046.802

Medidor de 
profundidade
046.804

Medidor de 
profundidade
046.806

Extensor 
de broca
040.563

Pino de ali-
nhamento
046.799

Medidor de 
profundidade
046.801

Medidor de 
profundidade
046.803

Medidor de 
profundidade
046.800

Para mais informações, consulte o Guia de seleção do estojo modular Straumann® 
(702824/ptbr).

SCS Conjunto de chaves
Bandeja com argolas, 3 pequenas + 3 grandes
041.764

RT/WT Conjunto de broca de perfil
Bandejas com argolas, 6 pequenas
041.762

SCS Chave para 
contra-ângulo
046.410
046.411
046.412

WT Broca de perfil
036.3302
036.3303

SCS Chave para 
catraca
046.400
046.401
046.402

RT Broca de perfil
036.3300
036.3301
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5. Procedimento cirúrgico

O fluxo de trabalho do procedimento cirúrgico para o sistema de implante Straumann® TLX envolve 
3 etapas:
 ѹ Planejamento pré-operatório
 ѹ Preparação do leito do implante
 ѹ Inserção do implante

5.1 Planejamento pré-operatório

Recomenda-se o planejamento prostético; e a comunicação estreita entre o paciente, o dentista, 
o cirurgião e o técnico em próteses dentárias é imprescindível para se obter o resultado funcional 
e estético desejado.

Para determinar a situação topográfica, a orientação axial e os implantes apropriados, recomen-
damos que se faça um wax-up/setup, utilizando o molde de estudo preparado anteriormente. 
Em seguida, é possível definir o tipo de superestrutura. O wax-up/setup pode ser utilizado poste-
riormente como base para um guia cirúrgico ou uma radiografia personalizada, e para fazer uma 
restauração provisória.

Nota: os pilares devem sempre ser carregados axialmente. O ideal é que o eixo longo do implante 
fique alinhado às cúspides do dente antagonista. Deve-se evitar a formação de cúspides extremas, 
pois isso pode causar cargas não fisiológicas.

A disponibilidade óssea mesiodistal é um fator importante a ter em conta para a seleção do tipo 
e do diâmetro do implante, bem como as distâncias interimplantares, no caso de vários implantes 
serem instalados. O ponto de referência no implante para a medição das distâncias mesiodistais é 
sempre o maior diâmetro do implante.
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Regra 1: distância até o dente adjacen-
te, ao nível do ombro do implante:

É recomendada uma distância mínima 
de 1,5 mm do ombro do implante ao 
dente adjacente (mesial e distal).

Regra 2: distância até implantes adja-
centes, ao nível ósseo.

É recomendada uma distância mínima 
de 3 mm entre os ombros de dois im-
plantes adjacentes (mesiodistal).

Regra 3: a tábua vestibular palatal/lin-
gual do osso deve ter uma espessura 
mínima de 1,5 mm, a fim de assegurar 
condições estáveis para os tecidos duro 
e mole. Dentro desta limitação, deve 
ser escolhido um eixo e uma posição 
do implante orofacial orientados para 
restauração para permitir a instalação 
de restaurações aparafusadas.

Cuidado: um procedimento para aumentar o osso é indicado se a parede orofacial do osso tem uma espessura inferior a 
1,5 mm ou quando a camada de osso é inexistente em um ou mais lados. Essa técnica só deve ser utilizada por dentistas com 
uma experiência adequada em procedimentos de aumento ósseo.

Regra 3

≥ 1,5 mm

Regra 2

≥ 3 mm

Regra 1

≥ 1,5 mm

As três regras a seguir devem ser consideradas como diretrizes mínimas:
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5.1.1 Diagnostic T

O Straumann® Diagnostic T é uma ferramenta de ajuda no planejamento, para avaliar as dimensões mínimas de instalação do 
implante em relação ao espaço de abertura bucal, distância interproximal e altura interoclusal. Para obter mais informações, 
consulte as Descrições do produto Straumann® Smart, Diagnostic T (490.193/ptbr).

X =  Espaço oclusal mínimo necessário 
(para opção protética menor)

Y =  Distância interproximal
Z =  Centro do implante até o dente adjacente

Ombros do implante:
NNC =  Narrow Neck CrossFit®/NT = Narrow TorcFit™ 

(∅ 3,5 mm)
RN = Regular Neck/RT= Regular TorcFit™ (∅ 4,8 mm)
WN = Wide Neck/WT = Wide TorcFit™ (∅ 6,5 mm)

Determinação do diâmetro do ombro do implante em um único espaço dentário

5.1.2 Indicador de distância do implante

O indicador de distância do implante Straumann® é utilizado no início do tratamento com implante durante o exame e plano 
de tratamento, bem como durante a cirurgia do implante. Para obter mais informações, consulte as Descrições do produto 
Straumann® Smart, Indicador de distância do implante (490.213/ptbr).

Durante a cirurgia, o indicador de distância do implante é utilizado para marcar o centro do leito do implante com a broca 
lança e para avaliar possíveis conflitos entre o pescoço do implante e a estrutura circundante.

Z

Y

X
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Indicador de distância do implante 
Straumann® para Implantes Standard, 

Standard Plus e TLX  
(Art. N° 046.148)

Identificação 
da perna

Diâmetro 
do disco

Implantes correspondentes

Perna 1 RN ∅ 4.8 ∅ 4,8 mm Todos Regular Neck (RN) e Regular TorcFit™ (RT)

Perna 2 RN ∅ 4.8 ∅ 4,8 mm Todos Regular Neck (RN) e Regular TorcFit™ (RT)

Perna 3 NNC ∅ 3.5 ∅ 3,5 mm Todos Narrow Neck CrossFit® (NNC) e Narrow TorcFit™ (NT)

Perna 4 WN ∅ 6.5 ∅ 6,5 mm Todos Wide Neck (WN) e Wide TorcFit™ (WT)

Nº de Artigo Artigo Dimensões Material

046.148 Indicador de distância do 
implante Straumann® para 

Implantes Standard, Standard 
Plus e TLX

Compri-
mento 

100 mm

Ti/
Aço 

inoxidável

5.1.3 Indicador de distância do implante para implantes Straumann TLX (NT, RT, WT)

O Diagnostic T e o indicador de distância do implante podem ser adicionados ao módulo A 
(041.761) utilizando a bandeja de dispositivo auxiliar (041.769).
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5.1.4 Folha de referência radiográfica

A disponibilidade óssea vertical determina o comprimento máximo permitido do implante a 
ser instalado. Deve-se manter uma distância mínima de 2 mm entre o ápice do implante e o 
nervo alveolar. Para facilitar a determinação da disponibilidade óssea vertical, recomendamos a 
reutilização de uma folha de referência radiográfica com esfera de referência radiográfica (Art. 
N° 049.076V4).

As folhas de referência radiográfica TLX (Art. N° 036.3400) são utilizadas para medição e com-
paração. Elas ajudam o usuário na escolha dos tipos, diâmetros e comprimentos adequados dos 
implantes. Semelhante às distorções que ocorrem nas radiografias, as dimensões do implante 
são apresentadas nas folhas de referência individuais com os respectivos fatores de distorção 
(1:1 a 1,7:1). Cada fator de ampliação ou escala é determinado apresentando-se a esfera de refe-
rência radiográfica na folha de referência. Em primeiro lugar, compare o tamanho da esfera de 
referência radiográfica na radiografia do paciente com o tamanho da esfera de referência na 
folha de referência. Sobreponha as duas imagens para encontrar a escala correta. Em seguida, 
determine as relações espaciais ao redor da posição do implante e estabeleça o comprimento e 
profundidade de inserção do implante.

Para mais informações sobre a preparação de um dispositivo radiográfico com as esferas de 
referência, veja Straumann® Dental Implant System, Informações básicas (702084/ptbr).

*  Levando em conta todas as estruturas anatômicas relacionadas ao implante 
(por exemplo, canal mandibular, seio maxilar, etc.)

disponibilidade 
óssea efetivaDiâmetro da esfera de referência 

na radiografia

Nota: para Implantes Straumann® TLX, utilize apenas a folha de referência radiográfica especí-
fica para o Implante TLX (Art. N° 036.3400). 

Para calcular a disponibilidade óssea efetiva, utilize a seguinte fórmula:

Esfera de referência radiográfica de 5 mm × 
disponibilidade óssea (radiografia*)

03
6.

34
00

/C
/0

2 
02

/2
0

∅ 5.0 mm  Straumann® TLX S Implant1.0 : 1

0
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∅ 5.0 mm  Straumann® TLX SP Implant

∅ 5.5 mm
WT

∅ 6.5 mm
WT

∅ 3.75 mm
NT

∅ 3.75 mm
RT

∅ 4.5 mm
NT

∅ 4.5 mm
RT

∅ 5.5 mm
WT

∅ 6.5 mm
WT

∅ 3.75 mm
NT

∅ 3.75 mm
RT

∅ 4.5 mm
NT

∅ 4.5 mm
RT

∅ 5.5 mm
WT

∅ 6.5 mm
WT

∅ 3.75 mm
NT

∅ 3.75 mm
RT

∅ 4.5 mm
NT

∅ 4.5 mm
RT

∅ 5.5 mm
WT

∅ 6.5 mm
WT

∅ 3.75 mm
NT

∅ 3.75 mm
RT

∅ 4.5 mm
NT

∅ 4.5 mm
RT

∅ 5.5 mm  Straumann® TLX S Implant1.1 : 1
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∅ 5.5 mm  Straumann® TLX SP Implant
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5.1.5 Software de planejamento

Outra possibilidade é o planejamento digital, p.ex., com o coDiagnostiX®. Este software de pla-
nejamento de implante e diagnóstico 3D é concebido para o planejamento cirúrgico guiado por 
imagens de implantes dentários, incluindo os implantes TLX, que estão incluídos na biblioteca 
digital do sistema. Trabalha-se com o software com base em dados de imagem de um paciente, 
tais como CT (tomografia computadorizada) ou DVT (tomografia volumétrica digital), proces-
sados pelo coDiagnostiX®.

O planejamento inclui o cálculo de diversas vistas (como OPG virtual ou uma reconstrução tri-
dimensional do conjunto de dados da imagem), análise dos dados da imagem e a instalação de 
implantes, pilares e anilhas de perfuração.

O software coDiagnostiX® foi concebido para a utilização por profissionais com conhecimento 
adequado em implantodontia e cirurgia dentária. Para obter mais informações, consulte o 
Manual coDiagnostiX®.

Fluxo de trabalho do CARES® Synergy
O CARES® Synergy fornece comunicação 
em tempo real entre o software de pla-
nejamento de implante (coDiagnostiX®) 
e o software do laboratório (ou seja, 
Straumann® CARES®) e melhora o pla-
nejamento do implante ao visualizar 
a relação entre a posição do implante 
proposta e a restauração proposta. 

702854.indd   19702854.indd   19 14/09/2022   16:2514/09/2022   16:25



20

5.1.6 Guia Straumann® Pro Arch

Para orientação visual intraoperatória e orientação tridimensional da angulação do implante 
(mesial/distal) e paralelização oral, utilize o guia Straumann® Pro Arch.

O guia Pro Arch é utilizado em maxilares edêntulos para a instalação cirúrgica de implantes. 
O guia Pro Arch pode ser dobrado com facilidade para se adaptar a arcada dentária. Ele é fixo per-
furando a sínfise com uma broca N° 1 ∅ 2,2 mm, e aplicando um pino no maxilar. A profundidade 
de perfuração da cavidade óssea para o pino é de 10 mm. A profundidade de perfuração pode ser 
verificada opticamente, recorrendo-se às marcas de profundidade existentes nas brocas. Utilize 
a chave hexagonal TS (046.420) para ajustar e desmontar.

5.1.7 Definição da densidade óssea

Para mais informações sobre o tratamento de pacientes edêntulos e instalação angulada de 
implantes TLX, consulte Straumann® Pro Arch TLX, Guia rápido (704502/ptbr).

Guia Straumann® Pro Arch (026.0016)

Corte transversal de diferentes tipos de qualidade óssea*

Tipo I Tipo II / III Tipo IV

Duro Médio Macio

Osso cortical espesso com cavidade 
medular

Osso cortical fino com osso 
trabecular denso de boa resistência

Osso cortical muito fino com osso 
trabecular de baixa densidade e 
baixa resistência

*  Lekholm U, Zarb G. Patient selection and preparation in Tissue Integrated Prostheses. Branemark P I, Zarb G A, 
Albrektsson T (eds). pp199–210. Quintessence, 1985
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5.2 Preparação do leito do implante

O estojo modular Straumann® com instrumentos específicos é utilizado para preparar o leito do 
implante. Diferentes protocolos de perfuração devem ser empregados de acordo com a densida-
de óssea. Isto oferece a flexibilidade para adaptar o preparo do leito do implante a cada situação 
anatômica e qualidade óssea. 

Um guia rápido para o protocolo de perfuração cirúrgica está impresso no estojo e indica a broca 
final recomendada para cada diâmetro de implante e densidade óssea. 

Números entre parênteses (): a uma profundidade de 4 mm (para implantes com comprimentos 
de 6 mm e 8 mm) e 6 mm (para implantes com comprimentos de 10 mm e superiores) são usados 
somente para ampliar a parte coronal do leito do implante.

Os diâmetros de implante de ∅ 3,5, ∅ 4,0 e ∅ 5,0, impressos no estojo, estão disponíveis somente 
para o sistema de implantes BLX e não para o sistema de implantes TLX.

Nota: todos os leitos de implante devem ser iniciados com a broca piloto (∅ 2,2 mm) até o com-
primento total do implante. Apenas a broca final consta no guia rápido. O dentista pode decidir 
utilizar ou não uma sequência de brocas com diâmetros crescentes. Devido às propriedades 
autocortantes do Implante BLX, o leito do implante pode ser subpreparado no comprimento por 
2 mm com as brocas Em seguida, finais no osso macio. Gire as brocas na direção do sentido horá-
rio, utilize uma técnica de furação intermitente e forneça um amplo resfriamento com solução 
salina estéril previamente refrigerada (5°C). Não exceder a velocidade da broca recomendada 
de 800 rpm.

Diâmetro da broca de alargamento do osso corticalDiâmetro da broca final

Densidade óssea Diâmetro endosteal externo máximo do implante
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5.2.1 Sistema de implante TLX

5.2.1.1 Fluxo de trabalho para TLX ∅ 3,75 mm
Preparo do leito do implante, ilustrado com um implante TLX ∅ 3,75 mm / 12 mm RT

Marque o local 
do implante

Perfuração piloto 
Verifique o eixo do implante 

Decida em 
relação à 

densidade 
óssea

Finalize o leito do implante de acordo com 
a densidade óssea

Instalação do 
implante

Broca lança
∅ 1,6 mm

Broca N° 1 
(piloto)

∅ 2,2 mm

Pino de 
alinhamento 
de ∅ 2,2 mm

Broca N° 2
∅ 2,8 mm

Broca N° 3
∅ 3,2 mm

Broca N° 4
∅ 3,5 mm

Broca N° 5
∅ 3,7 mm

TLX ∅ 3,75 mm 
SLActive® 

12 mm, 
Roxolid®

Macio

Médio   c

Duro   c

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1304 066.1305

Preparação somente para osso cortical:
- a uma profundidade de 4 mm para implantes com um comprimento de 6 mm e 8 mm
- a uma profundidade de 6 mm para implantes com um comprimento de 10 mm a 18 mm

  c

Aviso: devido à função e à forma das brocas, a ponta da broca é até 0,5 mm mais longa que a profundidade de inserção do 
implante. Por exemplo, se você perfurar a marcação de 10 mm, o leito do implante real tem uma profundidade de 10,5 mm. 
Pode encontrar mais informações no capítulo 4, “Instrumentos”.

Tratamento do osso cortical: na presença de uma camada óssea cortical rígida, recomenda-se ampliar o leito do implante 
nesta área usando a broca número 5 (∅ 3,7 mm) para implantes de ∅ 3,75 mm e ∅ 4,5 mm e a broca número 7 (∅ 4,7 mm) 
para implantes de ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm, independentemente da qualidade óssea geral. 

Instalação do implante subcrestal: considere a posição final do implante para a profundidade da broca e nunca subdimen-
sione no comprimento com a broca nº 1 (piloto).

Instalação imediata: nos locais de extração onde o implante só engata a peça apical, recomenda-se a broca nº 2 (∅ 2,8 mm) 
como a broca final.
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5.2.1.2 Fluxo de trabalho para TLX ∅ 4,5 mm

Preparo do leito do implante, ilustrado com um implante TLX ∅ 4,5 mm / 12 mm RT

Marque o local 
do implante

Perfuração piloto 
Verifique o eixo do implante 

Decida em 
relação à 

densidade 
óssea

Finalize o leito do implante de acordo com 
a densidade óssea

Instalação do 
implante

Broca lança
∅ 1,6 mm

Broca N° 1 
(piloto)

∅ 2,2 mm

Pino de 
alinhamento 
de ∅ 2,2 mm

Broca N° 2
∅ 2,8 mm

Broca N° 3
∅ 3,2 mm

Broca N° 5
∅ 3,7 mm

Broca N° 6
∅ 4,2 mm

TLX ∅ 4,5 mm
SLActive® 

12 mm,
Roxolid®

Macio

Médio

Duro

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1302 066.1303 066.1305 066.1306

Aviso: devido à função e à forma das brocas, a ponta da broca é até 0,5 mm mais longa que a profundidade de inserção do 
implante. Por exemplo, se você perfurar até a marcação de 10 mm, o leito do implante real tem uma profundidade de 10,5 mm.

Tratamento do osso cortical: na presença de uma camada óssea cortical rígida, recomenda-se ampliar o leito do implante 
nesta área usando a broca número 5 (∅ 3,7 mm) para implantes de ∅ 3,75 mm e ∅ 4,5 mm e a broca número 7 (∅ 4,7 mm) 
para implantes de ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm, independentemente da qualidade óssea geral. 

Considerações para locais cicatrizados com osso duro: a aplicação do protocolo de perfuração de osso duro para implante 
TLX com roscas mais largas (∅ 4,5 mm, ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm) em locais cicatrizados resulta em um pequeno espaço entre 
o ombro do implante e a crista óssea adjacente. Em tais situações, é recomendável considerar um pequeno enxerto ósseo 
ao redor do ombro do implante. Isso pode ser realizado por raspagem de uma pequena quantidade de osso com um cinzel 
cirúrgico da área ao redor da osteotomia (já exposta) e aplicando-a entre o implante e a osteotomia.

Instalação do implante subcrestal: considere a posição final do implante para a profundidade da broca e nunca subdimen-
sione no comprimento com a broca nº 1 (piloto).

Instalação imediata: nos locais de extração onde o implante só engata a peça apical, recomenda-se a broca nº 4 (∅ 3,5 mm) 
como a broca final.
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5.2.1.3 Fluxo de trabalho para TLX ∅ 5,5 mm

Preparo do leito do implante, ilustrado com um implante TLX ∅ 5,5 mm / 12 mm WT

Marque o local 
do implante

Perfuração piloto 
Verifique o eixo do implante 

Decida em 
relação 

à densidade 
óssea

Finalize o leito do implante de acordo com 
a densidade óssea

Instalação do 
implante

Broca lança
∅ 1,6 mm

Broca N° 1 
(piloto)

∅ 2,2 mm

Pino de 
alinhamento 
de ∅ 2,2 mm

Broca N° 3
∅ 3,2 mm

Broca N° 6
∅ 4,2 mm

Broca N° 7
∅ 4,7 mm

Broca N° 8
∅ 5,2 mm

TLX ∅ 5,5 mm
SLActive® 

12 mm,
Roxolid®

Macio

Médio

Duro

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1303 066.1306 066.1307 066.1308

Aviso: devido à função e à forma das brocas, a ponta da broca é até 0,5 mm mais longa que a profundidade de inserção do 
implante. Por exemplo, se você perfurar até a marcação de 10 mm, o leito do implante real tem uma profundidade de 10,5 mm. 

Tratamento do osso cortical: na presença de uma camada óssea cortical rígida, recomenda-se ampliar o leito do implante 
nesta área usando a broca número 5 (∅ 3,7 mm) para implantes de ∅ 3,75 mm e ∅ 4,5 mm e a broca número 7 (∅ 4,7 mm) 
para implantes de ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm, independentemente da qualidade óssea geral. 

Considerações para locais cicatrizados com osso duro: a aplicação do protocolo de perfuração de osso duro para implante 
TLX com roscas mais largas (∅ 4,5 mm, ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm) em locais cicatrizados resulta em um pequeno espaço entre 
o ombro do implante e a crista óssea adjacente. Em tais situações, é recomendável considerar um pequeno enxerto ósseo 
ao redor do ombro do implante. Isso pode ser realizado por raspagem de uma pequena quantidade de osso com um cinzel 
cirúrgico da área ao redor da osteotomia (já exposta) e aplicando-a entre o implante e a osteotomia.

Instalação do implante subcrestal: considere a posição final do implante para a profundidade da broca e nunca 
subdimensione no comprimento com a broca nº 1 (piloto) e broca nº 3.

Instalação imediata: nos locais de extração onde o implante só engata com sua peça apical, recomenda-se a broca nº 6 
(∅ 4,2 mm) como a broca final.
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5.2.1.4  Fluxo de trabalho para TLX ∅ 6,5 mm

Preparo do leito do implante, ilustrado com um implante TLX ∅ 6,5 mm WT

Marque o local 
do implante

Perfuração piloto 
Verifique o eixo do implante 

Decida em 
relação 

à densidade 
óssea

Finalize o leito do implante de acordo com 
a densidade óssea

Instalação do 
implante

Broca lança
∅ 1,6 mm

Broca N° 1 
(piloto)

∅ 2,2 mm

Pino de 
alinhamento 
de ∅ 2,2 mm

Broca N° 3
∅ 3,2 mm

Broca N° 4
∅ 3,5 mm

Broca N° 6
∅ 4,2 mm

Broca N° 8
∅ 5,2 mm

Broca N° 9
∅ 6,2 mm

TLX 
∅ 6,5 mm
SLActive® 

12 mm,
Roxolid®

Macio

Médio   c

Duro

 

800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 800 rpm 15 rpm

026.0054 066.1301 066.1303 066.1304 066.1306 066.1308 066.1309

Preparação somente para osso cortical:
- a uma profundidade de 4 mm para implantes com um comprimento de 6 mm e 8 mm
- a uma profundidade de 6 mm para implantes com um comprimento de 10 mm a 18 mm

  c

Aviso: devido à função e à forma das brocas, a ponta da broca é até 0,5 mm mais longa que a profundidade de inserção do 
implante. Por exemplo, se você perfurar até a marcação de 10 mm, o leito do implante real tem uma profundidade de 10,5 mm. 

Tratamento do osso cortical: na presença de uma camada óssea cortical rígida, recomenda-se ampliar o leito do implante 
nesta área usando a broca número 5 (∅ 3,7 mm) para implantes de ∅ 3,75 mm e ∅ 4,5 mm e a broca número 7 (∅ 4,7 mm) 
para implantes de ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm, independentemente da qualidade óssea geral. 

Considerações para locais cicatrizados com osso duro: a aplicação do protocolo de perfuração de osso duro para implante 
TLX com roscas mais largas (∅ 4,5 mm, ∅ 5,5 mm e ∅ 6,5 mm) em locais cicatrizados resulta em um pequeno espaço entre 
o ombro do implante e a crista óssea adjacente. Em tais situações, é recomendável considerar um pequeno enxerto ósseo 
ao redor do ombro do implante. Isso pode ser realizado por raspagem de uma pequena quantidade de osso com um cinzel 
cirúrgico da área ao redor da osteotomia (já exposta) e aplicando-a entre o implante e a osteotomia.

Instalação do implante subcrestal: considere a posição final do implante para a profundidade da broca e nunca subdimen-
sione no comprimento com a broca nº 1 (piloto) e broca nº 3.

Instalação imediata: nos locais de extração onde o implante só engata com sua peça apical, recomenda-se a broca nº 7 
(∅ 4,5 mm) como a broca final.
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5.2.2 Perfuração com broca de perfil

O procedimento recomendado para implantes Straumann® TLX prevê a inserção do implante com a margem da superfície 
SLA® ou SLActive® alinhada com o nível ósseo (veja o lado esquerdo da imagem abaixo). Este procedimento não requer per-
furação com broca de perfil com instrumentos específicos. Isto é independente da classe óssea.

Caso o dentista, ao seu próprio julgamento clínico, considerar necessário inserir o implante mais profundamente (veja o lado 
direito da figura abaixo), recomenda-se a perfuração com broca de perfil com os instrumentos dedicados: 
 ѹ TLX, broca de perfil RT, curta, para implantes ∅ 3,75/∅ 4,8 mm, aço inoxidável (036.3300)
 ѹ TLX, broca de perfil WT, curta, para implantes ∅ 5,5/∅ 6,5 mm, aço inoxidável (036.3302)

As brocas de perfil para implantes TLX estão claramente marcadas como TLX. O campo de texto indicado no rótulo, seguindo 
TLX, corresponde ao tamanho do ombro do implante (RT, WT).

Broca de perfil Straumann® TLX

Profundidade de 
inserção no nível da 

margem da superfície 
SLActive®

Profundidade de 
inserção no ombro do 

implante

Insira a broca de perfil Straumann® TLX de 
acordo com a profundidade de inserção 

planejada do implante.

400 rpm máx.

Nota:
Devido a parte não alargada do pescoço, uma broca de perfil não é necessária para os implantes Straumann® TLX com ta-
manho de pescoço NT.

Cuidado:
As brocas de perfil são adequadas apenas para o tipo de implante correspondente.
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5.3 Coleta do implante

Os implantes TLX são fornecidos com um sistema de transporte de implante que suporta a coleta com uma chave de implante.

Etapa 1 – Abra a caixa e remova o selo de esterilidade do blister 
para obter acesso ao frasco do implante.

Nota: a etiqueta do paciente pode ser encontrada no selo do blister. 
O blister garante a esterilidade do implante. Abra o blister apenas 
imediatamente antes da instalação do implante.

2 Etapa 2 – Abra o frasco girando no sentido anti-horário e retire a 
tampa junto com o implante.

3 Etapa 3 – Segure a tampa do frasco e anexe a chave de implante 
ao implante usando o contra-ângulo. Você ouvirá um clique 
quando a chave de implante estiver fixada corretamente.

Cuidado: certifique-se de que a chave de implante está corretamen-
te assentada e puxe levemente a chave para verificar se ela está 
corretamente fixada. Esta verificação deve ser realizada antes de 
cada utilização, mesmo quando a chave de implante já foi utilizada 
com sucesso anteriormente. Substitua a chave de implante por uma 
nova, caso ocorra uma fixação insuficiente.

4 Etapa 4 – É necessário girar ligeiramente no sentido horário para 
remover o implante do seu suporte.

Nota: depois de remover o implante da solução, a atividade química 
do SLActive® se mantém garantida por 15 minutos.

1
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5.4 Instalação do implante

Os implantes Straumann® TLX podem ser instalados utilizando-se o contra-ângulo ou, manualmente, com a catraca. 
Não ultrapasse a velocidade máxima recomendada de 15 rpm, ao utilizar o contra-ângulo.

1 2

Nota: para a função imediata, um torque final de ao menos 35 Ncm deve ser realizado. O excesso de torque de 
inserção deve ser evitado, pois isso pode levar à reabsorção do osso.

Para medições ISQ: o Smartpeg Osstell® tipo 95 é compatível com o sistema de implante TLX para as plata-
formas NT e RT.

Etapa 1 – Inserção do implante

Instale o implante com a chave no leito do implante, 
girando-a no sentido horário.

Etapa 2 – Posicionamento final

Utilize a catraca para mover o implante à sua posição 
definitiva, girando-a no sentido horário. Se houver 
forte resistência antes de o implante alcançar a po-
sição final, gire o implante algumas voltas no sentido 
anti-horário e continue a inseri-lo. Repita esta etapa 
várias vezes, se necessário.

Se a resistência é ainda muito forte, remova o implan-
te, coloque o implante juntamente com a chave de 
implante de volta ao frasco ou armazene-o tempora-
riamente no estojo e alargue o leito do implante, de 
acordo com o protocolo de perfuração.
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Posição final dos implantes NT/RT/WT
Durante o posicionamento do implante coronoapical, o implante TLX é mais bem colocado com a margem da 
superfície SLActive® no nível do osso.

Implantes Regular TorcFit™ (RT) com ombro de 
∅ 4,8 mm

Implantes Wide TorcFit™ (WT) com ombro de 
∅ 6,5 mm

Nota: os implantes Straumann® permitem uma posição corono-apical flexível do implante, em função da ana-
tomia individual, do local de implantação, do tipo de restauração planejado e das preferências. Caso o dentista, 
por qualquer motivo relacionado ao seu próprio julgamento clínico, considere necessário inserir o implante 
mais profundamente, é possível a instalação subcrestal de 0,5 mm. Para a instalação subcrestal, é necessário 
o uso de brocas de perfil, consulte o parágrafo 5.2.2.
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5.5 Monitoramento da folga

Materiais de enxerto ósseo Produto Disponibilidade no país Razão do enxerto

Enxerto alógeno
Straumann® AlloGraft

botiss maxgraft®

América do Norte  
(Straumann® AlloGraft)

Países selecionados na Europa  
(botiss maxgraft®)

O rápido turnover enxerto-osso promove a estabilidade 
do implante a longo prazo

Potencial de remodelagem total
Vitalidade óssea

Xenoenxerto
botiss cerabone®

Straumann® XenoGraft
Global

Presença do enxerto a longo prazo apoiando a preserva-
ção do volume

Alternativa sintética
Straumann® 

BoneCeramic™
Turnover enxerto-osso prolongado

Preservação de volume

A carga imediata na instalação de implantes 
dentários exige muito do corpo humano. Com 
seu impacto benéfico clinicamente comprova-
do sobre a cicatrização de feridas e influência 
favorável no tecido cicatricial, Straumann® Em-
dogain® pode realmente fazer a diferença. Re-
comendamos uma fina camada de Emdogain® 
na parte superior da membrana e após o fecha-
mento do alvéolo.

As membranas de barreira proíbem as células - particularmente as células epiteliais - de penetrarem na sua estrutura, per-
mitindo assim que o tecido ósseo de crescimento lento reocupe o espaço enxertado.

Membranas de barreira Produto Disponibilidade no país Razão do enxerto

Membrana de colágeno 
suíno

botiss jason® Global 

Estrutura muito fina, porém forte
Fácil manipulação

Função de proteção prolongada
Totalmente reabsorvível

Straumann® Membrane Flex

América do Norte, Ibéria, 
Distribuidor e Mercados 

Emergentes (Europa, Oriente 
Médio e África)

Função de proteção adequada para casos não 
complexos

Fácil manipulação
Totalmente reabsorvível

botiss collprotect® Europa

Membrana de colágeno 
bovino

Straumann® Membrane Plus América do Norte
Função de proteção longa
Totalmente reabsorvível

Membrana sintética dPTFE botiss permamem® Europa

Estrutura ultra fina, forte
Possibilidade de cicatrização aberta

Não reabsorvível 
Tem de ser removida manualmente 

após <4 semanas

Como nenhum implante irá corresponder à situ-
ação anatômica individual após a extração den-
tária, exatamente, o tratamento imediato pode 
exigir procedimentos de enxertia óssea adicional 
("monitoramento da folga") e monitoramento da 
cicatrização de tecidos moles/feridas.
Diferentes materiais de enxertia, membranas de 
barreira e agentes de cicatrização são utilizados 
para promover uma estabilidade duradoura do 
implante no interior do compartimento ósseo, 
bem como tecido mole e duro suficiente para ga-
rantir a estética.
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5.6 Fechamento de implante primário

Tampas de fechamento de implante TLX, esterilizadas

Tampa de fechamento NT Tampa de fechamento RT Tampa de fechamento WT

Compatibilidade
Implante TLX ∅ 3,75
Implante TLX ∅ 4,5

Implante TLX ∅ 5,5
Implante TLX ∅ 6,5

Torque de aperto 
recomendado

Aperte manualmente

Número do 
artigo

0 mm: 036.3200S

1,5 mm: 036.0201S 1,5 mm: 036.1201S –

Material Titânio

Tampas de cicatrização do implante TLX, esterilizadas

Tampa de cicatrização NT Tampa de cicatrização RT Tampa de cicatrização WT

Compatibilidade
Implante TLX ∅ 3,75
Implante TLX ∅ 4,5

Implante TLX ∅ 5,5
Implante TLX ∅ 6,5

Torque de aperto 
recomendado

Aperte manualmente

Número do 
artigo

3 mm: 036.0203S
4,5 mm: 036.0204S

2 mm: 036.1202S
3 mm: 036.1203S

4,5 mm: 036.1204S

2 mm: 036.2202S
3 mm: 036.2203S

4,5 mm: 036.2204S

Material Titânio

Nota: como as tampas de fechamento e as tampas de cicatrização TLX cobrem todo o ombro do implante, a gengiva, as 
partículas ósseas ou a partícula da enxertia óssea podem facilmente ficar presas entre a tampa de fechamento ou tampa 
de cicatrização e o implante. Recomenda-se limpar a conexão do implante completamente antes da instalação da tampa 
de fechamento ou tampa de cicatrização e verificar a instalação adequada antes do fechamento da ferida, por exemplo, 
visualmente ou por radiografia.
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6. Visão geral do fluxo de trabalho protético

6.1 Visão geral do pilar

Substituição de um e/ou vários elementos Tratamento de pacientes edêntulos

Aparafusados Cimentados Fixa Removível

Pr
em

iu
m

Pilar de 
ouro, coroa

Pilar de 
ouro, 

prótese fixa 
múltipla

NT Pilar 
aparafusado

Pilar de 
ouro, coroa

Pilar de 
ouro, 

prótese fixa 
múltipla

Prótese protocolo 
fixa avançada 

CARES®

NT Pilar 
aparafusado

Prótese protocolo 
usinada CARES®

NT Pilar 
aparafusado

Av
an

ça
do

Prótese fixa múltipla 
aparafusada CARES®

Pilar CARES® CoCr S/SA

  

CARES® 
Pilar TAN

Pilar 
cimentável

Pilares em brutos 
pré-usinados

Prótese protocolo fixa 
básica CARES®

Prótese fixa múltipla 
aparafusada CARES®

Pa
dr

ão

para 
coroas

para 
coroa 

SA

para 
prótese 

fixa 
múltipla/
prótese 

protocolo

Variobase® 
C

para 
coroas

para 
coroa 

SA

para 
prótese 

fixa 
múltipla/
prótese 

protocolo

Variobase® 
C para prótese fixa 

múltipla/prótese 
protocolo

   

Novaloc® ADLC

Pi
la

r c
im

en
tá

ve
l 

St
ra

um
an

n®

St
ra

um
an

n®
 

Va
rio

ba
se

® 
pa

ra
 co

ro
a

Va
rio

ba
se

® 
pa

ra
 

pr
ót

es
e 

fix
a 

m
úl

tip
la

/p
ró

te
se

 
pr

ot
oc

ol
o 

ci
lín

dr
ic

a

Va
rio

ba
se

® 
pa

ra
 

co
ro

a 
SA

Va
rio

ba
se

® 
C

Pi
la

r S
tr

au
m

an
n®

 
CA

RE
S®

 d
e 

TA
N

Pi
la

r C
oC

r 
St

ra
um

an
n®

 
CA

RE
S®

 S

Pi
la

r C
oC

r 
St

ra
um

an
n®

 
CA

RE
S®

 S
A

Pr
ót

es
e 

fix
a 

m
úl

ti-
pl

a/
pr

ót
es

e 
pr

ot
o-

co
lo

 S
tr

au
m

an
n®

 
CA

RE
S®

St
ra

um
an

n®
 

N
ov

al
oc

® 
AD

LC

Pi
la

r d
e 

ou
ro

, 
co

ro
a 

Pi
la

r d
e 

ou
ro

, 
pr

ót
es

e 
fix

a 
m

úl
tip

la

k k

Coroa unitária

Aparafusados • • • • • • •

Cimentados • • • • • • • • •

Prótese fixa múltipla

Aparafusados • •

Cimentados • • •

Overdentures removíveis

Telescópio •

Âncora de 
retenção

•

Prótese 
protocolo

•

Moldagem

Nível do 
implante

• • • • •

Nível do pilar

Material* Liga de titânio Cromo-cobalto Liga de titânio Ceramicor®

Variobase® Variobase® Variobase®
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6.2 Sistema de marcação a laser

O sistema de implante Straumann® TLX possui um sistema de marcação a laser simples e consistente para a identificação 
rápida e precisa de peças secundárias e dispositivos auxiliares.
Este conceito permite a identificação correta dos respectivos componentes, e simplifica a comunicação entre os indivíduos 
envolvidos no processo de tratamento.

 ѹ Os componentes marcados a laser NT (Narrow, TorcFit™) e com um ponto podem ser usados em todos os implantes TLX 
com o ombro NT.

 ѹ Os componentes marcados a laser RT (Regular, TorcFit™) e com dois pontos podem ser usados em todos os implantes 
TLX com o ombro RT.

 ѹ Os componentes marcados a laser WT (Wide, TorcFit™) e com três pontos podem ser usados em todos os implantes TLX 
com o ombro WT.

Plataforma protética
Diâmetros de 

implante
Plataforma do implante

NT

Um ponto

∅ 3,75 mm
∅ 4,5 mm

NT

RT
 

Dois pontos

∅ 3,75 mm
∅ 4,5 mm

RT

WT
  

Três pontos

∅ 5,5 mm
∅ 6,5 mm

WT

Nenhum pilar WT sobre implantes NT e RT!
Nenhum pilar NT sobre implantes RT e WT!
Nenhum pilar RT sobre implantes NT e WT!
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6.2.1 Como corresponder os componentes de ajuste
Para localizar rapidamente os componentes correspondentes, consulte o nome da plataforma (NT, RT ou WT) e/ou o conceito 
de ponto no rótulo do produto.

Etiqueta do implante TLX Etiqueta do componente protético TLX

Plataforma NT
TLX SP Implant

XXX.XXX

Ø 3.75mm NT, SLActive® 12mm, Roxolid®

TL
X

R
ox

ol
id

®

035.3012S

XXXXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX
(11)YYMMDD
(17)YYMMDD

(10)XXXXX

TLX
Roxolid®

ZZZZZZZZZZ

Etkon GmbH | Lochhamer Schlag 6 | DE-82166 Gräfelfing | Germany

Pat.: pat.straumann.com

de Implantat
Implant
Impianto
Implante
Implante

fr

es

it
ptSL

Ac
tiv

e®

12Ø
3.
75

SP
/N
T

SLActive®

12

SP/NT Ø3.75

037.0201

XXXXX

ZZZZZZZZZZ

de

fr

it

es

pt

037.0201
XXXXX

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

NTVariobase®forCrown
incl.screw,Ø4mm,AH5.5mm,TAN037.0201

XXXXX

037.0201
XXXXX

ifu.straumann.com
Qty.:

Etkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany

1 Rx only Pat.: pat.straumann.com

0123

NT Variobase® für Krone
inkl. Schraube, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN
NT Variobase® pour couronne
avec vis, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN
NT Variobase® per corona
incl. vite, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN
NT Variobase® para coroa
incl. parafuso, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN
NT Variobase® para corona
incl. tornillo, Ø 4mm, AH 5.5mm, TAN

Plataforma RT
 

TLX SP Implant

XXX.XXX

Ø 3.75mm RT, SLActive® 12mm, Roxolid®

TL
X

R
ox

ol
id

®

035.3112S

XXXXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX
(11)YYMMDD
(17)YYMMDD

(10)XXXXX

TLX
Roxolid®

ZZZZZZZZZZ

Etkon GmbH | Lochhamer Schlag 6 | DE-82166 Gräfelfing | Germany

Pat.: pat.straumann.com

de Implantat
Implant
Impianto
Implante
Implante

fr

es

it
ptSL

Ac
tiv

e®

12Ø
3.
75

SP
/R
T

SLActive®

12

SP/RT Ø3.75

037.1201

XXXXX

ZZZZZZZZZZ

de

fr

it

es

pt

037.1201
XXXXX

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

RTVariobase®forCrown
incl.screw,Ø5mm,AH6mm,TAN037.1201

XXXXX

037.1201
XXXXX

ifu.straumann.com
Qty.:

Etkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany

1 Rx only Pat.: pat.straumann.com

0123

RT Variobase® für Krone
inkl. Schraube, Ø 5mm, AH 6mm, TAN
RT Variobase® pour couronne
avec vis, Ø 5mm, AH 6mm, TAN
RT Variobase® per corona
incl. vite, Ø 5mm, AH 6mm, TAN
RT Variobase® para coroa
incl. parafuso, Ø 5mm, AH 6mm, TAN
RT Variobase® para corona
incl. tornillo, Ø 5mm, AH 6mm, TAN

Plataforma WT
  

TLX SP Implant

XXX.XXX

Ø 5.5mm WT, SLActive® 12mm, Roxolid®

TL
X

R
ox

ol
id

®

035.3712S

XXXXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX
(11)YYMMDD
(17)YYMMDD

(10)XXXXX

TLX
Roxolid®

ZZZZZZZZZZ

Etkon GmbH | Lochhamer Schlag 6 | DE-82166 Gräfelfing | Germany

Pat.: pat.straumann.com

de Implantat
Implant
Impianto
Implante
Implante

fr

es

it
ptSL

Ac
tiv

e®

12Ø
5.
5

SP
/W

T

SLActive®

12

SP/WT Ø 5.5

037.2201

XXXXX

ZZZZZZZZZZ

de

fr

it

es

pt

037.2201
XXXXX

YYYY-MM-DD

(01)XXXXXXXXXXXXXX(11)YYMMDD(10)XXXXX

WTVariobase®forCrown
incl.screw,Ø7mm,AH6.5mm,TAN037.2201

XXXXX

037.2201
XXXXX

ifu.straumann.com
Qty.:

Etkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany

1 Rx only Pat.: pat.straumann.com

0123

WT Variobase® für Krone
inkl. Schraube, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN
WT Variobase® pour couronne
avec vis, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN
WT Variobase® per corona
incl. vite, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN
WT Variobase® para coroa
incl. parafuso, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN
WT Variobase® para corona
incl. tornillo, Ø 7mm, AH 6.5mm, TAN
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6.3 Visão geral dos componentes protéticos

Cimentados Aparafusados Fixa Removível

Pilar provisório 
para coroa

037.0000

–

Pilar provisório 
para próteses fixas 

múltiplas

037.0001

Pilar cimentável

037.0100

–

Pilar Variobase®

037.0201 037.0203 037.0204 037.0205

Pilar CARES®

Prótese fixa múltipla/
prótese protocolo 

CARES®
–

Prótese fixa múltipla aparafusada 
CARES®

Prótese protocolo fixa avançada 
CARES®

Prótese protocolo fixa básica CARES®

Prótese protocolo 
usinada CARES®

Novaloc® ADLC –

Pilar aparafusado – –

Pilar de ouro para coroa 
e prótese fixa múltipla

037.0300 037.0301

–

NT NT

∅ 3,75 mm ∅ 4,5 mm

Componentes de 
moldagem

Análogos do 
implante

036.0000 036.0001 036.0002 036.3220 036.0100 036.1102
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Cimentados Aparafusados Fixa Removível

Pilar provisório 
para coroa

037.1000

–

Pilar provisório 
para próteses fixas 

múltiplas

037.1001

Pilar cimentável

037.1100

Pilar Variobase®

037.1201 037.1203 037.1204 037.1205

Pilar CARES®

Prótese fixa múltipla/
prótese protocolo 

CARES®
–

Prótese fixa múltipla aparafusada 
CARES®

Prótese protocolo fixa avançada 
CARES®

Prótese protocolo fixa básica CARES®

Prótese protocolo 
usinada CARES®

Novaloc® ADLC –

Pilar de ouro para 
coroa e prótese fixa 

múltipla

037.1300 037.1301

–

RT RT

∅ 3,75 mm ∅ 4,5 mm

Componentes de 
moldagem

Análogos do 
implante

036.1000 036.1001 036.1002 036.3220 036.0102 036.2100
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Cimentados Aparafusados Fixa Removível

Pilar provisório 
para coroa

037.2000

–

Pilar provisório 
para próteses fixas 

múltiplas

037.2001

Pilar cimentável

037.2100

Pilar Variobase®

037.2201 037.2203 037.2204 037.2205

Pilar CARES®

Prótese fixa múltipla/
prótese protocolo 

CARES®
–

Prótese fixa múltipla aparafusada 
CARES®

Prótese protocolo fixa avançada 
CARES®

Prótese protocolo fixa básica CARES®

Prótese protocolo 
usinada CARES®

Novaloc® ADLC –

Pilar de ouro para 
coroa e prótese fixa 

múltipla

037.2300 037.2301

–

WT WT

∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

Componentes de 
moldagem

Análogos do 
implante

036.2000 036.2001 036.2002 036.3220 036.1100 036.2102
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7. Considerações importantes

7.1 Como verificar o assentamento correto do transferente

Os parafusos dos transferentes TLX apenas se encaixam com o implante, se assentados corretamente. Transferentes assen-
tados corretamente vedam o ombro do implante.

 ѹ Nos implantes TLX, apenas os componentes auxiliares e protéticos TLX devem 
ser inseridos para um assento ideal.

 ѹ Não use componentes auxiliares e protéticos BLX nos implantes TLX.
 ѹ Não use componentes auxiliares e protéticos TLX nos implantes BLX.

7.2 Remoção dos pilares aparafusados TLX NT

Devido à vedação firme do cone de 7° da conexão TorcFit™, 
os pilares aparafusados TLX NT podem travar fortemente no 
implante após a inserção definitiva.

7.2.1  Ferramenta de remoção para parafuso passante TLX 
(065.0008 e 065.0009) 

A ferramenta de remoção não pode ser removida com a chave 
SCS [1], a ferramenta de remoção pode ser usada.

Esta ferramenta possui uma rosca esquerda que se encaixa 
na cabeça do parafuso passante [2], de modo a levantar o 
parafuso passante [3].

7.2.2  Parafuso de remoção de pilar (065.0007)
Caso não seja possível remover o pilar aparafusado TLX NT 
utilizando apenas a chave SCS, pode utilizar o parafuso de 
remoção de pilar.

Introduza a chave SCS no parafuso de remoção de pilar. Encai-
xe o parafuso no pilar [4] até que a pega seja suficiente para 
liberar o pilar do implante [5].

Esquerda Esquerda

Direita

4

1 2 3

5
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8. Manejo do tecido mole

Após a implantação, o implante é fechado – apertado manualmente – com uma tampa de fechamento e tampa de cicatri-
zação ou imediatamente carregado com pilar definitivo para proteger o implante. Com a tampa de fechamento ou tampa 
de cicatrização, o cirurgião dentista pode escolher entre a cicatrização submucosa ou transmucosa e tem todas opções dis-
poníveis para possibilitar o manejo de tecidos moles. As tampas de fechamento e cicatrização são recomendadas para uso 
intermediário. Após a fase de cicatrização do tecido mole, os pilares de cicatrização são substituídos por uma restauração 
provisória ou definitiva adequada.

8.1 Cicatrização submucosa 

Para a cicatrização submucosa (cicatrização abaixo do retalho mucoperiostal fechado), recomenda-se usar uma tampa de 
fechamento ou uma tampa de cicatrização mais curta. A cicatrização submucosa é recomendada para indicações estéticas e 
para implantações realizadas simultaneamente com uma restauração controlada do osso (GBR) ou a técnica de membrana. Um 
segundo procedimento cirúrgico é necessário para colocar o implante descoberto e inserir o componente secundário desejado.

1
Etapa 1 – Insira a tampa de fechamento ou a tampa de cicatrização (1,5 mm) após a 
primeira cirurgia
Certifique-se de que a configuração interna do implante está limpa. 
Pegue a tampa de fechamento ou a tampa de cicatrização com a chave SCS. O ajuste de fricção 
fixa a tampa de fechamento ou a tampa de cicatrização no instrumento durante a inserção e 
permite um manejo seguro.
Aperte manualmente a tampa de fechamento ou a tampa de cicatrização. O design do parafuso 
permite uma ligação apertada entre os dois componentes.

Nota: todas as tampas de fechamento ou uma tampa de cicatrização são entregues esterilizadas 
e prontas para uso.
O afrouxamento posterior é facilitado pela aplicação de gel de clorohexidina ou vaselina estéril 
na tampa de fechamento ou tampa de cicatrização antes de ser parafusada no implante.

Etapa 2 – Sutura da ferida
Ajuste os retalhos mucoperiostais cuidadosamente e suture-os um ao outro, com suturas in-
terrompidas. 
Assegure-se de que uma vedação estreita é formada sobre o implante.

2

Etapa 3 – Reabertura e remoção: segunda cirurgia
Localize o implante.
Faça uma pequena incisão crestal até a tampa de fechamento ou 
uma tampa de cicatrização curta.
Afaste levemente o retalho e remova a tampa de fechamento ou 
uma tampa de cicatrização curta com a chave SCS.

33
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Etapa 4 – Inserção e sutura da ferida
Enxágue abundantemente a ligação interna exposta do implante com soro fisiológico estéril.
Inserção do pilar.
Adapte o tecido mole e suture-o novamente e firmemente, sem exercer tensão em redor do pilar.

4

8.2 Cicatrização transmucosa

Um portfólio variado de tampas de cicatrização está disponível para todos os implantes Straumann®, permitindo acondicio-
nar o tecido mole durante a cicatrização transmucosa.

Etapa 1 – Instalação
Certifique-se de que a configuração interna do implante está limpa e sem qualquer resíduo de 
sangue.
Insira a tampa de cicatrização com a chave SCS. O ajuste por atrito fixa os componentes no 
instrumento durante a instalação, e garante um manuseio seguro.
Aperte manualmente o pilar de cicatrização. O design do parafuso permite uma ligação apertada 
entre os dois componentes.

Nota: todas as tampas de cicatrização são entregues esterilizadas e prontas para o uso. O afrou-
xamento posterior é facilitado pela aplicação de gel de clorohexidina ou vaselina estéril na tampa 
de cicatrização antes de ser parafusada no implante.

1

Etapa 2 – Sutura da ferida
Adapte o tecido mole e faça sua sutura justa, ao redor da tampa de cicatrização.

2
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9.1  Tampa de cicatrização – Titânio grau 4

9.1.1 Aplicação
 ѹ Manejo do tecido mole
 ѹ Fechamento da conexão do implante para 

cicatrização submersa e não submersa

9.1.2 Características

Simples
 ѹ Design de uma única unidade
 ѹ Diâmetros marcados a laser e alturas de transmucoso 

na parte superior plana
 ѹ Seção cilíndrica fornece espaço para os tecidos moles

Confiável
 ѹ Vedação firme sobre o ombro externo do implante
 ѹ Mantenha a conexão interna intocada

9. Restauração provisória

RT Mecanismo de vedação da tampa de cicatrização

WT Mecanismo de vedação da tampa de cicatrização

H = altura
∅ = diâmetro

∅

H

Diâmetro (∅)

Para pilares NT 
definitivos

Para pilares RT 
definitivos

Para pilares WT 
definitivos

H

0 mm ∅ 2,7 mm

1,5 mm ∅ 4,0 mm

∅ 5,5 mm

–

2 mm –

∅ 7,2 mm3 mm
∅ 4,0 mm

4,5 mm

9.1.3 Visão geral das dimensões da tampa de cicatrização
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9.2 Pilar provisório – Liga de titânio (TAN)

9.2.1 Aplicação
 ѹ Coroas provisórias cimentadas

9.2.2 Características

Mais soluções
 ѹ Diâmetro estreito para espaços interdentários 

estreitos
 ѹ Coroas
 ѹ Região anterior e posterior
 ѹ Conexão marcada a laser

Confiável
 ѹ Alta estabilidade devido ao material de liga de 

titânio (TAN)
 ѹ Conexão TLX para pilares acopláveis e não 

acopláveis
 ѹ Vedação firme sobre o ombro externo do implante
 ѹ Mantenha a conexão interior intocada para o pilar 

definitivo

Nota: não utilize por mais de 180 dias. Retire as restau-
rações provisórias de oclusão.

O pilar provisório pode ser desgastado verticalmente 
no máximo 6 mm com ferramentas e procedimentos 
padrão.

RT Pilar provisório

WT Pilar provisório
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Ombro do implante ∅ 3,5 mm NT Ombro do implante ∅ 4,8 mm RT Ombro do implante ∅ 6,5 mm WT

Coroa Prótese fixa múltipla Coroa Prótese fixa múltipla Coroa Prótese fixa múltipla

037.0000 037.0001 037.1000 037.1001 037.2000 037.2001 

9.2.3 Visão geral do pilar provisório

A confecção da restauração provisória sobre o ombro do implante ∅ 3,5 mm NT, ∅ 4,8 mm RT e ombro do implante ∅ 6,5 mm WT é idêntica.

Confecção no consultório:
Os componentes são desgastados abaixo no nível de oclusão, e as 
aberturas oclusais são vedadas com cera ou lã de algodão. Para evitar 
que o titânio apareça através da resina, recomenda-se revestir os com-
ponentes com agente opacificante, antes do revestimento estético.

A restauração provisória é fabricada utilizando as técnicas padrão 
usuais, como a folha formada a vácuo ou, como na fabricação con-
vencional de provisórios, como coroas de tiras enchidas com resina 
que são fixadas ao componente. Após a oclusão, remove-se o excesso 
e, depois de tomar presa, a coroa/prótese fixa múltipla é removida, 
polida, e os canais dos parafusos oclusais são abertos novamente.

Confecção no laboratório:
Os componentes podem ser revestidos pelo desbaste de dentes de 
acrílico prontos ou por modelagem direta com resina. Esta opção 
é especialmente adequada se houver um componente auxiliar de 
silicone para wax-up. Os componentes de TAN sinalizados para me-
lhorar a adesão da resina. Para evitar que o titânio apareça atra-
vés da resina, recomenda-se revestir os componentes com agente 
opacificante, antes do revestimento estético. A prótese provisória é 
feita com resina de revestimento. Recomenda-se a integração de um 
reforço de metal entre os componentes, no caso de construções de 
próteses fixas múltiplas.

Nota: os componentes de TAN pré-fabricados não podem ser usados 
para a técnica de molde.

Para inserir os componentes, recomendamos um torque de aperto de:
- 15 Ncm.

Importante: os pilares provisórios não devem permanecer no local 
por mais de 6 meses, e a restauração deve ser sempre sob oclusão, 
para reduzir as forças laterais.
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10. Moldagem

10.1  Moldagem convencional no nível do implante

10.1.1 Aplicação
 ѹ Procedimento de moldagem com transferente de 

moldeira fechada
 ѹ Procedimento de moldagem com transferente de 

moldeira aberta

10.1.2 Características

Simples
 ѹ Componentes com marcação a laser e codificados 

por cores para facilitar a transferência de 
informações da boca ao modelo

 ѹ Transferente da moldeira fechada codificada por 
cores para facilitar a transferência de informações 
da boca ao modelo

 ѹ O parafuso guia pode ser apertado manualmente 
ou com a chave SCS (15 Ncm)

Confiável
 ѹ A instalação na parte superior do ombro do 

implante garante alta precisão
 ѹ Resposta tátil precisa da conexão protética para 

verificar o assentamento correto dos componentes
 ѹ Fácil remoção

Nota: o procedimento de moldagem com moldeira 
aberta requer uma moldeira personalizada ou com 
perfurações.

Os transferentes se destinam a uso único para garantir o 
ajuste perfeito e a moldagem precisa em cada paciente.
Os transferentes são fornecidos não estéreis.

L = comprimento

10.1.3 Visão geral das dimensões dos transferentes

L

L

L = comprimento

Curto Longo

Transferente – moldeira aberta 15 mm 21 mm

Transferente – moldeira fechada 9,5 mm –
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Ombro do implante ∅ 3,5 mm NT Ombro do implante ∅ 4,8 mm RT Ombro do implante ∅ 6,5 mm WT

NT Transferente, 
moldeira fechada, 

com 1 parafuso-guia e 
2 tampas

NT Análogo do 
implante

RT Transferente, 
moldeira fechada, 

com 1 parafuso-guia e 
2 tampas

RT Análogo do 
implante

WT Transferente, 
moldeira fechada, 

com 1 parafuso-guia e 
2 tampas

WT Análogo do 
implante

036.0002 036.0100 036.1002 036.0102 036.2002 036.1100

10.2 Procedimento de moldagem com moldeira fechada

Os procedimentos de moldagem para ombro do implante ∅ 3,5 mm NT, ∅ 4,8 mm RT e ombro do implante ∅ 6,5 mm WT são idênticos.

Etapa 1 – Posicionamento do transferente
 ѹ  Deixe acesso suficiente ao local do implante para não comprimir 

o tecido gengival.
 ѹ  Limpe bem o interior do implante para remover sangue, tecido, 

etc., antes de fazer a moldagem.
 ѹ  Instale o transferente com precisão sobre o implante e aperte o 

parafuso guia manualmente usando a chave SCS

Nota: verifique se a área plana lateral do transferente está voltada 
para a região mesial e distal. 

 ѹ Instale a tampa de moldagem de polímero sobre o transferente 
fixado. Verifique se a cor da tampa corresponde ao nome da pla-
taforma ou ao conceito de pontos do transferente, e se as setas 
estão alinhadas na direção vestíbulo-lingual/palatina. 

 ѹ  Pressione a tampa de moldagem na direção apical até que se 
encaixe. A tampa de moldagem estará firmemente assentada 
no transferente.

1a

1b

Importante: deve-se utilizar apenas o transferente integral. A margem do implante e a conexão TorcFit™ não podem ser 
danificadas, para garantir a precisão do procedimento de transferência. O transferente é fornecido não esterilizado e é 
indicado para uso único. 
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Etapa 2 – Moldagem 
 ѹ  Faça a moldagem usando um material de moldagem elastomé-

rico (polivinilsiloxano ou borracha de poliéter).

Nota: em razão de sua baixa resistência ao desgaste, o hidrocoloide 
não é adequado para esta aplicação. 

 ѹ  Quando o material tiver tomado presa, remova cuidadosamente 
a moldeira. A tampa de moldagem permanece no material de 
moldagem e portanto é automaticamente removida do transfe-
rente durante a remoção da moldeira. 

 ѹ  Desenrosque e remova o transferente e envie-o com o molde ao 
técnico de prótese dentária.

2a

2b

2c
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Ombro do implante ∅ 3,5 mm NT Ombro do implante ∅ 4,8 mm RT Ombro do implante ∅ 6,5 mm WT

NT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, curto, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 15 mm

NT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, longo, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 21 mm

NT Análogo do 
implante

RT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, curto, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 15 mm

RT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, longo, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 21 mm

RT Análogo do 
implante

WT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, curto, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 15 mm

WT 
Transferente, 

moldeira 
aberta, longo, 

incluindo 
parafuso-guia, 

H 21 mm

WT Análogo do 
implante

036.0000 036.0001 036.0100 036.1000 036.1001 036.0102 036.2000 036.2001 036.1100

10.3 Procedimento de moldagem com moldeira aberta

Os procedimentos de moldagem com moldeira aberta para ombro do implante ∅ 3,5 mm NT, ∅ 4,8 mm RT e ombro do implante ∅ 6,5 mm WT são idênticos.

Este procedimento de moldagem requer uma moldeira feita sob medida ou com perfurações.

Importante: deve-se utilizar apenas o transferente integral. A margem do implante e a conexão TorcFit™ não podem ser 
danificadas, para garantir a precisão do procedimento de transferência. O transferente é fornecido não esterilizado e é 
indicado para uso único.

Etapa 1 – Posicionamento do transferente
 ѹ Deixe acesso suficiente ao local do implante para não comprimir 

o tecido gengival.
 ѹ Limpe bem o interior do implante para remover sangue, tecido, 

etc., antes de fazer a moldagem. 
 ѹ Instale o transferente com precisão sobre o implante e aperte o 

parafuso guia manualmente usando a chave SCS.

Etapa 2 – Moldagem
A moldeira feita sob medida (resina fotopolimerizada) contém per-
furações para os transferentes.

Nota: em razão de sua baixa resistência ao desgaste, o hidrocoloide 
não é adequado para esta aplicação.

2a

1
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A moldagem é feita utilizando-se um material de moldagem elasto-
mérico (polivinilsiloxano ou borracha de poliéter).

Etapa 3 – Depois de tomar presa, o transferente é desapertado, e 
a moldagem é removida

2b

3a

3b
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10.4 Moldagens digitais: Scanbody mono Straumann® CARES®

TLX

CARES® NT/RT/WT scanbody mono para 
escaneamento no nível do implante

Straumann® ScanPost S RB/WB L (Variobase® 
C) para escaneamento no nível do implante

Scanbody mono CARES® para 
pilar aparafusado, para nível 
do pilar, ∅ 4,6 mm, PEEK/TAN

036.3220 065.0038 025.0001

Compatibilidade

036.0100 036.0102 036.1100 036.1102 036.2100 036.2102 065.1013

Número de 
componentes

2: Scanbody, parafuso autofixante

Componente/
material

Scanbody: polímero (PEEK)
Parafuso: liga de titânio (TAN)

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

Para obter instruções detalhadas sobre como usar o scanbody mono CARES®, consulte Instruções passo a passo sobre os corpos 
de referência intraorais, Informações básicas (702063/ptbr).

Scanbody metálico: o scanbody de titânio da Medentika® (LX 1400) é compatível 
com o sistema de implante Straumann® TLX.

Para obter mais informações, consulte Straumann eShop (shop.straumann.com).
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11. Restauração definitiva

11.1 Straumann® Variobase®

Os componentes protéticos Straumann® Variobase® proporcionam aos laboratórios de próteses dentárias a 
flexibilidade para criar restaurações protéticas personalizadas. Além disso, os pilares Variobase® contam com 
o benefício da conexão original Straumann® e o exclusivo mecanismo de acoplamento da Straumann®.

AH:  
Altura do pilar

Diâmetro da plataforma 
protética

Diâmetro da plataforma  
do implante

NT RT WT

5,5 mm podem ser 
reduzidos para 3,5 mm

6,0 mm podem ser 
reduzidos para 4 mm

6,5 mm podem ser 
reduzidos para 4,5 mm

Re
st

au
ra

çõ
es

 u
ni

tá
ria

s

Variobase® para coroa
 ▪ Alturas do pilar:

 ▪ NT: 5,5 mm
 ▪ RT: 6 mm
 ▪ WT: 6,5 mm

 ▪ Possibilidade de ajustar a altura do pilar:
 ▪ NT 5,5 mm até 3,5 mm
 ▪ RT 6 mm até 4 mm
 ▪ WT 6,5 mm até 4,5 mm

Re
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au
ra

çõ
es

 u
ni
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ria

s

Variobase® para coroa SA
 ▪ Angulação de até 25° do canal de acesso ao parafuso

Alturas do pilar:
 ▪ NT: 6,5 mm
 ▪ RT: 7,0 mm
 ▪ WT: 7,5 mm

Re
st

au
ra

çõ
es

 m
ul
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le

m
en

-
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s e
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a 
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m
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Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo
 ▪ Auxiliar de cimentação para Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo 
cilíndrica, que facilita o procedimento de cimentação
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Variobase® C 
 ▪ Integrado nas bibliotecas de software da Sirona® 
 ▪ O design de chaminé corresponde à forma dos scanbodies da Sirona® e o canal do 
parafuso pré-fabricado nos blocos de material 
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11.1.1 Visão geral dos componentes Variobase®

Os seguintes componentes protéticos Variobase® podem ser utilizados em plataformas de implantes TLX:

NT RT WT

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

Pilares Variobase® para  coroa

037.0201 037.1201 037.2201

Copings calcináveis para Variobase® para coroa

037.0211 037.1211 037.2211

Parafusos passantes para Variobase® para coroa 

036.3110

Para obter instruções detalhadas sobre como usar os pilares Variobase®, consulte Straumann® Variobase® Informações básicas  
(702087/ptbr).

NT RT WT

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

Pilares Variobase® para coroa SA

037.0203 037.1203 037.2203

Copings calcináveis para Variobase® para coroa SA

037.0212 037.1212 037.2212

Parafuso passante para Variobase® para coroa SA

036.3111

NT RT WT

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

Pilares Variobase® para 
prótese fixa múltipla/prótese protocolo

037.0204 037.1204 037.2204

Auxiliar de cimentação

160.3

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

037.0213 037.1213 037.2213

Parafuso passante para Variobase® 
para prótese fixa múltipla/prótese protocolo

036.3110
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11.2 Pilares Straumann® Novaloc®

O sistema de retenção Straumann® Novaloc® para próteses híbridas proporciona 
um inovador revestimento para pilar à base de carbono (ADLC1), com excelente resis-
tência ao desgaste, superando até 60° de divergência do implante. Tanto os pilares 
retos quanto os angulados a 15° estão disponíveis em diversas alturas, abrangendo 
uma vasta gama de situações de implantes clínicos. Juntamente com suas matrizes 
em PEEK2 duráveis, o sistema de retenção Novaloc® apresenta um desempenho de 
fixação exclusivo e de longa duração.

Características
 ѹ Encaixes de matriz em PEEK2 com excelentes propriedades químicas e físicas
 ѹ A matriz acomoda uma divergência protética de até 40° entre dois pilares
 ѹ 6 forças de retenção oferecem o ajuste ideal para fixação da prótese
 ѹ Caixa de matriz disponível em titânio ou PEEK2 com cor neutra para um resultado 

mais estético
 ѹ Revestimento de pilar baseado em carbono (ADLC1), oferece uma superfície lisa e 

a máxima rigidez para uma excelente resistência ao desgaste

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar os Pilares TLX Novaloc®, con-
sulte Sistema de retenção Straumann® Novaloc® para próteses híbridas, Informações 
básicas(702067/ptbr).
1 Carbono amorfo tipo diamante
2 Poliéter éter cetona

* Disponível na Straumann®
 O ScanPost Straumann® não é necessário para implantes TLX

Restauração implantossuportada no consultório 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 usados no fluxo de trabalho Sirona® CEREC® ou CADCAM em laboratório.

Nota:
 ѹ Utilize o scanbody tamanho L quando utilizar o Sirona® ScanPost®.
 ѹ  Encomende o Variobase® C pelos canais de venda da Straumann® 
 ѹ  Encomende o scanbody Sirona® através dos canais de distribuição da Sirona®. 
 ѹ  Encomende o bloco de material com canal do parafuso pré-fabricado através dos canais de distribuição do fabricante do 

material.

Para obter instruções detalhadas sobre como usar os pilares Variobase®, consulte Straumann® Variobase® Informações básicas  
(702087/ptbr).

NT RT WT

∅ 3,5 mm ∅ 4,8 mm ∅ 6,5 mm

Variobase® C*

037.0205 037.1205 037.2205

Tamanho do scanbody Sirona® “S” “C”

Tamanho do orifício do parafuso do bloco de material “S” “C”

Parafuso de substituição

036.3110
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Dimensões da matriz para TLX Novaloc®

A H

Novaloc® Matrix 2,3 1,4

Dimensões do pilar reto para implantes TLX Novaloc®

B C

TLX NT

Novaloc® H1 1,35 2,75

Novaloc® H2 2,35 3,75

Novaloc® H3 3,35 4,75

Novaloc® H4 4,35 5,75

Novaloc® H5 5,35 6,75

Novaloc® H6 6,35 7,75

TLX RT

Novaloc® H1 1,5 2,9

Novaloc® H2 2,5 3,9

Novaloc® H3 3,5 4,9

Novaloc® H4 4,5 5,9

Novaloc® H5 5,5 6,9

Novaloc® H6 6,5 7,9

TLX WT

Novaloc® H1 1,7 3,1

Novaloc® H2 2,7 4,1

Novaloc® H3 3,7 5,1

Novaloc® H4 4,7 6,1

Novaloc® H5 5,7 7,1

Novaloc® H6 6,7 8,1

Dimensões do pilar angulado para implantes TLX Novaloc®

Lado curto Lado longo

D E F G

TLX NT

Novaloc® H2 1,8 3,2 2,7 4,1

Novaloc® H3 2,7 4,1 3,7 5,1

Novaloc® H4 3,7 5,1 4,6 6,0

Novaloc® H5 4,7 6,1 5,6 7,0

Novaloc® H6 5,6 7,0 6,6 8,0

TLX RT

Novaloc® H2 1,8 3,2 3,0 4,4

Novaloc® H3 2,7 4,1 4,0 5,4

Novaloc® H4 3,7 5,1 5,0 6,4

Novaloc® H5 4,7 6,1 5,9 7,3

Novaloc® H6 5,6 7,0 6,9 8,3

TLX WT

Novaloc® H2 1,8 3,2 3,5 4,9

Novaloc® H3 2,7 4,1 4,4 5,8

Novaloc® H4 3,7 5,1 5,4 6,8

Novaloc® H5 4,7 6,1 6,4 7,8

Novaloc® H6 5,6 7,0 7,3 8,7

A H

A
H

C
B

E
D

A

F G

H
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11.3  Pilares cimentáveis Straumann® retos e angulados para coroas e próteses fixas múltiplas

Aplicação
 ѹ Restaurações cimentadas 

Características
 ѹ 0° e 15°
 ѹ Por causa de seu design, os pilares angulados não devem ser cortados ou individualmente modifi-

cados.
 ѹ Recomenda-se um torque de 35 Ncm para instalação dos pilares.

Nos casos em que a solução aparafusada é contraindicada, o técnico em prótese dentária pode con-
feccionar uma superestrutura cimentada diretamente com este pilar. 
Também é possível fazer construções de próteses fixas múltiplas cimentadas em combinação com 
ombros de implantes de ∅ 3,5 mm (NT), ∅ 4,8 mm (RT) e ∅ 6,5 mm (WT). O pilar pode ser desbastado 
no molde, se for necessário. 

A) Confecção da superestrutura
Insira o pilar no análogo do TLX utilizando uma chave SCS.
Importante: o pilar deve ser posicionado corretamente na conexão 
TorcFit™ antes que o parafuso seja apertado.
O parafuso é apertado manualmente, com a chave SCS

B) Montagem dos copings
Etapa 1 – Quando o espaço oclusal for limitado, o pilar pode ser en-
curtado e a altura do transferente não deve ser inferior a 4,0 mm.
Importante: o pilar não deve ser desbastado lateralmente, devendo 
apenas ser desbastado de forma oclusal, para manter a estabilidade 
adequada.

Etapa 2 – Para facilitar o trabalho, existem copings de plástico calci-
náveis pré-fabricados disponíveis para o técnico em prótese dentá-
ria. Os copings são feitos de plástico calcinável (POM).
As características dos copings de plástico possuem um mecanismo 
de encaixe, que facilita sua fixação sobre o pilar TLX. O mecanismo 
de encaixe de BoC (3 elementos pequenos dentro do coping calciná-
vel que se encaixam na ranhura do pilar) deve ser removido de den-
tro do molde final para que a coroa se encaixe corretamente no pilar.

Etapa 3 – Os copings de plástico também podem ser desbastados, 
sendo ajustados à altura do pilar desbastado.
A abertura oclusal é vedada provisoriamente com cera ou plástico. 
Em seguida, o wax-up é realizado diretamente sobre o coping de 
plástico.

1

2

3
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Etapa 4 – O material de revestimento deve corresponder à liga de 
fundição utilizada (siga as instruções e recomendações do fabrican-
te).
Importante: os plásticos calcináveis têm a característica de inchar 
quando são calcinados. Por isso, é importante que a parte exter-
na do coping de plástico seja totalmente coberta com cera. A cera 
é queimada, criando espaço suficiente no molde para expansão, 
durante a calcinação no forno. Deve haver uma camada de cera 
mínima de 0,3 mm na região marginal (não aplique cera acima da 
margem delicada). Se o wax-up for insuficiente na região marginal 
do coping, existirá o risco de que o tronco se rompa no interior do 
coping revestido, por causa dos efeitos da expansão do plástico no 
molde.

Etapa 5 – A construção pode agora ser revestida da forma conven-
cional. Os materiais de revestimento devem ser correspondentes à 
liga utilizada (siga as instruções e recomendações do fabricante).

Prova da restauração definitiva
A restauração é entregue ao dentista com os pilares originais no 
molde.
Remova o tampa de cicatrização ou a restauração provisória. Limpe 
e seque totalmente a parte interna dos implantes.
Desaperte os parafusos dos pilares do molde utilizando uma chave 
SCS e transfira o pilar para a boca do paciente. Use a chave SCS aco-
plada ao parafuso passante montado para a transferência.
Importante: posicione corretamente o pilar cimentável TLX sem 
utilizar cimento.
Aperte o parafuso do pilar com a chave SCS juntamente com a ca-
traca (046.119) e o dispositivo de controle de torque (046.049 ou 
066.1100).
Importante: o pilar deve ser corretamente posicionado na conexão 
TorcFit™ do implante, antes de apertar o parafuso.

Importante: quando a superestrutura é cimentada na parte supe-
rior do pilar cimentável angulado, as aberturas oclusais devem ser 
primeiro vedadas novamente com cera ou guta-percha.

4

5
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11.4 Pilares Straumann® de ouro

Aplicação
 ѹ Coroas e próteses fixas múltiplas aparafusadas ou cimentadas 
 ѹ Próteses fixas múltiplas cimentadas via mesoestrutura (técnica do pilar personalizado) 
 ѹ Coroas e próteses fixas múltiplas telescópicas

Características

Simples
 ѹ Fácil enceramento e proteção do canal do parafuso, graças ao dispositivo de modelagem 

(polímero calcinável) 

Confiável 
 ѹ Excesso de cimento é facilmente removível, elevando-se a margem de cimento com uma 

mesoestrutura individualmente projetada 
 ѹ Conexão TorcFit™

Nota: para próteses fixas múltiplas aparafusadas, deve-se utilizar o pilar de ouro para prótese 
fixa múltipla.

Portfólio

NT RT WT

H 3 mm H 3,6 mm H 4 mm

Pilar de ouro, para coroa

037.0300 037.1300 037.2300

Pilar de ouro, para prótese 
fixa múltipla

037.0301 037.1301 037.2301

NT/RT/WT Parafuso passante

036.3110
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O sistema de implante Straumann® TLX possui uma marcação a laser simples e consistente para a identificação rápida e 
precisa de peças secundárias e dispositivos auxiliares. Para o pilar de ouro TLX, a marca do laser é substituída por pequenas 
ranhuras posicionadas na parte inferior do pilar de ouro. 

Este conceito permite a identificação correta dos respectivos componentes, e simplifica a comunicação entre os indivíduos 
envolvidos no processo de tratamento. 

Diâmetros de im-
plante

Pilar de ouro, coroa Pilar de ouro, prótese fixa múltipla

NT
(Narrow 
TorcFit™)

∅ 3,75 mm
∅ 4,5 mm

RT 
(Regular 
TorcFit™)

∅ 3,75 mm
∅ 4,5 mm

WT 
(Wide 

TorcFit™)

∅ 5,5 mm
∅ 6,5 mm

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar os pilares de ouro, consulte Sistema protéticos Straumann® synOcta®, 
Informações básicas (702163/ptbr).
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11.5 Pilares aparafusados Straumann®

Aplicação 
 ѹ Restaurações aparafusadas de um ou vários elementos, 

no nível do pilar 
 ѹ Restaurações de arcada completa no nível do pilar, apa-

rafusadas e removíveis

Características
 ѹ Design elegante e portfólio transparente 
 ѹ  O mesmo design de conector de pilar baixo permite 

componentes terciários dinamizados sobre todos os 
tipos de implantes 

 ѹ  Angulações de pilar de 17° e 30° graus para a platafor-
ma TLX NT

 ѹ Diâmetro da plataforma SRA: ∅ 4,6 mm
 ѹ  O design do pilar permite restaurações unitárias e múl-

tiplas 
 ѹ  Embalado estéril para uso imediato 

11.5.1 Visão geral das dimensões do pilar aparafusado

∅

a 30°

AH

∅

a 17°

AH

AH = altura do pilar
∅ = diâmetro
CA = conector do pilar
a = ângulo

Diâmetro (∅)

∅ 4.6 & AH 3.5

Ângulo 17° 30°

NT 037.0410S 037.0411S

RT
–

WT
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Recurso de acoplamento para restaurações unitárias/recursos sem acoplamento para restaurações de vários elementos

Acoplamento (coroa) Sem acoplamento (prótese fixa múltipla/prótese protocolo)

Coping 
calcinável
023.4748

Coping, 
TAN

024.0023

Coping
023.4753

Coping, 
TAN, para 

prótese 
fixa múl-

tipla
024.0024

Coping, 
Ti, para 
prótese 

protocolo
023.4752

Coping 
para pró-
tese fixa 
múltipla
023.4754

Coping, 
para 

prótese 
protocolo
023.4755

Variobase® 
para prótese 

fixa múltipla/
prótese proto-
colo cilíndrica

023.0028

Coping 
calcinável 

para 
Variobase® 
para coping 
de prótese 

fixa múltipla/
prótese 

protocolo, 
pilar 

aparafusado
023.0032

Coping 
calcinável
023.4758

Parafuso oclusal
023.4763
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Preparação – Instalação do pilar
Limpe e seque totalmente a parte interna dos implantes.

Utilize o pino de transferência e o pino de alinhamento para facilitar o posiciona-
mento dos pilares na região posterior.

Posicione os pilares nos implantes. Aperte-os para 35 Ncm utilizando a chave SCS 
juntamente com a catraca e o dispositivo de controle de torque.

Nota: não modifique os pilares. Para processamento no laboratório dentário, uti-
lize os parafusos para processamento em laboratório.
Não use o pino de transferência e o pino de alinhamento para apertar o pilar 
aparafusado no implante.

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar os pilares aparafusados TLX, 
consulte Procedimentos protéticos Straumann® Bone Level, Informações básicas 
(702061/ptbr).

Pilares planejados para pilares aparafusados para planejamento intra e extraoral.
 ѹ Possibilidade de cortar o pino para facilitar a instalação na região posterior 
 ѹ Fabricado com material de polímero esterilizável 

Nota: após o uso intraoral, limpe e esterilize o pilar PLAN conforme descrito nas 
instruções de uso Instruções de uso: Ferramentas protéticas para planejamento e 
instalação Straumann® (702879).
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11.6 Pilares Straumann® CARES®

Aplicação
 ѹ Coroas cimentadas
 ѹ Prótese fixa múltipla cimentadas por estruturas 
 ѹ Coroas aparafusadas diretamente revestidas 

(CARES® TAN)

Material
 ѹ Titânio- Alumínio-nióbio (TAN)
 ѹ Liga de cromo-cobalto (coron®)

Características
 ѹ Restaurações metálicas de uma peça aparafusada
 ѹ Perfil de emergência anatômico
 ѹ Um perfil de emergência específico ao paciente
 ѹ Garantia Straumann® para pilares Straumann® CARES®
 ѹ CoCr para revestimento direto
 ѹ Pilar CoCr Straumann® CARES® com solução angulada (SA)

Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar os pilares CARES®, consulte Próteses implantossuportadas Straumann® 
CARES®, Informações básicas (702165/ptbr).

11.7  Pilares em brutos pré-usinados Straumann® 
(PMAB)

Aplicação
 ѹ Coroas cimentadas
 ѹ Próteses fixas múltiplas cimentadas

Material
 ѹ Titânio- Alumínio-nióbio (TAN)

Características
 ѹ Confeccione pilares de liga de titânio personalizados de 

uma unidade, originais da Straumann®, com seu equipa-
mento de usinagem interno.

 ѹ Os pilares em brutos pré-usinados Straumann® são com-
patíveis com o suporte para pilar em bruto pré-facial 
Medentika® e com o suporte para pilar em bruto Amann 
Girrbach, utilizados em Straumann® CARES® M series.

Nota: RB, WB, NT, RT, WT PMAB (TAN) não são para revestimento direto.
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Para obter instruções detalhadas sobre como utilizar os pilares CARES®, consulte Próteses implantossuportadas Straumann® 
CARES®, Informações básicas (702165/ptbr).

11.8  Próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 
aparafusadas Straumann®

Aplicação 
As próteses fixas múltiplas e próteses protocolo aparafusadas 
Straumann® CARES® são estruturas protéticas, diretamente apa-
rafusadas ao implante dentário intraósseo ou ao pilar aparafusa-
do, como um auxílio nas reabilitações protéticas para substitui-
ções dentárias múltiplas ou em pacientes totalmente edêntulos.

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

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®.
Os moldes com pilares (< 35 Ncm) posteriormente apertados podem não representar corretamente a situação bucal e, portanto, podem levar a uma res-
tauração de ajuste ruim com desvios de altura e de alinhamento, embora ele se ajuste ao molde. Portanto, se os pilares precisarem posteriormente ser 
instalados 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 solicitada, é necessário o modelo de 
gesso com os pilares apertados para a produção.

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 do implante reposicionáveis Straumann® não são destinados a ser utilizados para próteses fixas múltiplas 

e próteses protocolo aparafusadas Straumann® CARES®. 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 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 laboratorial, utilize somente os parafusos 
listados na tabela acima.

CARES® SRBB estão disponíveis nas seguintes 
plataformas Straumann®

Compensação de divergência 
entre duas plataformas Parafusos para próteses fixas múltiplas e 

próteses protocolo aparafusadas CARES®
Ti coron®

Nível do 
implante

Implantes Straumann® 
TLX

Narrow TorcFit™ (NT)

40°
Parafuso passante, reto, TAN

036.3110
Regular TorcFit™ (RT)

Wide TorcFit™ (WT)

Nível do 
pilar

Pilar aparafusado 
Straumann®

∅ 4,6 mm 50° 40° Parafuso oclusal NC/RC, TAN para coping, 
Pilar aparafusado 023.4763∅ 3,5 mm 30° 30°
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11.9 Straumann® CARES® Scan & Shape

CARES® Scan & Shape possibilita obter benefício com os conhecimentos e a experiência de uma 
equipe odontológica altamente treinada para CADCAM, que lhe oferece um serviço de design 
sob medida. O conceito foi elaborado para garantir o melhor ajuste possível das restaurações 
definitivas. Agora, é possível realizar pedidos: pilares personalizados*, próteses fixas múltiplas 
e próteses protocolo aparafusadas (SRBB) CARES®, opções restauradoras CARES® X-Stream™ e 
restaurações dentossuportadas via Scan & Shape.*

Caso você esteja expandindo seu negócio ou algum membro de sua equipe atual está fora por 
um longo período de tempo, atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim você não 
precisa ficar preocupado.

Processo de pedidos
 ѹ A plataforma de pedidos on-line de CARES® Scan & Shape oferece um ponto de venda único 

para todas as suas próteses personalizadas.
 ѹ Envie arquivos digitais do molde ou da situação intraoral usando o nosso serviço de upload 

de arquivo STL
 ѹ Fluxos de trabalho tradicionais - envie-nos o seu molde e/ou modelo de wax-up*

Serviço Premium Straumann
 ѹ Design de pilar personalizado
 ѹ Conexões originais Straumann®
 ѹ Ajuste de precisão Straumann entre o implante e o pilar

Soluções compatíveis
 ѹ Oferece um "ponto de venda único" dinamizado e um fluxo de trabalho digital eficiente.
 ѹ Beneficie-se dos serviços Straumann® CARES® Scan & Shape para pilares personalizados e 

restaurações unitárias CARES® X-Stream™ para todas as principais plataformas de implante.

Nota: para obter informações detalhadas sobre todas as ofertas Straumann® CARES®, consulte 
Straumann® CARES® Scan & Shape, Informações básicas (702168/ptbr).

*  Nem todos os produtos, serviços e fluxos de trabalho estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com o seu 
representante de vendas para uma descrição detalhada.
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11.9.1 Visão geral do fluxo de trabalho* do Straumann® CARES® Scan & Shape

Até mesmo os laboratórios mais experientes de CADCAM podem se beneficiar com o nosso ser-
viço de design. Se você estiver usando 3Shape®, exocad®, Dental Wings® ou qualquer outro sof-
tware de design odontológico, basta carregar seus arquivos STL do molde ou a situação intraoral.

Funcionalidade digital **
 ѹ Carregue o seu caso a partir de um sistema aberto, como 3Shape®, Exocad®, Dental Wings®, etc.
 ѹ Carregue o seu arquivo STL da maxila, mandíbula, registro da oclusão, em conjunto com o 

escaneamento do wax-up de diagnóstico para próteses fixas múltiplas e próteses protocolo 
aparafusadas.

*  Nem todos os produtos, serviços e fluxos de trabalho estão disponíveis em todos os países.
**  A opção de upload do arquivo STL e o fluxo de trabalho do modelo podem variar de acordo com o país.

Nem todos os produtos estão disponíveis através do fluxo de trabalho de wax-up.
Entre em contato com o seu representante de vendas local para uma descrição detalhada dos fluxos de trabalho e produtos disponíveis.

ENTREGA DOS 
PRODUTOS

CONTROLE DE QUALIDADE

USINAGEM CENTRAL

APROVAÇÃO

PROPOSTA 
DE DESIGN

ARQUIVO STL** 

MOLDE

WAX UP**

Fluxo de trabalho simples
Inicie sessão em Straumann® CARES® Scan & Shape on-line
 ѹ Envie-nos os seus arquivos STL on-line ou envie-nos por trans-

porte os seus modelos ou wax-ups**
 ѹ Gerencie os seus pedidos on-line a qualquer momento, 24 horas 

por dia
 ѹ Receba as suas Próteses CARES® do jeito que desejar

Portfólio de produtos da plataforma on-line de Scan & Shape
Para obter uma visão geral completa do portfólio de produtos 
Straumann® CARES® Scan & Shape, consulte Straumann® CARES® Scan 
& Shape, Informações básicas (702168/ptbr) ou entre em contato com o 
representante local da Straumann®.
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11.10 Smile in a Box™

Smile in a Box™ é um serviço flexível de planejamento do tratamento e confecção, que ajuda você a crescer e desenvolver a 
sua clínica odontológica. Esse serviço gera valor, melhorando a aceitação do paciente e permitindo o acesso à odontologia 
digital, sem investir. Obtenha mais eficiência, reduzindo o tempo da consulta com protocolos de tratamento imediatos. 
Aumente o nível de confiança na instalação do implante, com um fluxo de trabalho mais previsível e usando a cirurgia guia-
da. Concentre-se em sua paixão, escolhendo o que você terceiriza para nós e quais etapas mantém na clínica. Expanda seu 
negócio - não importa onde você esteja em seus planos de crescimento da prática.
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Para mais informações consulte as seguintes brochuras:
 ѹ Estojo modular Straumann®, Informações básicas (702527/ptbr)
 ѹ Sistema Straumann® VeloDrill™ para Guided Surgery, Informações básicas (702526/ptbr)
 ѹ Limitadores de profundidade para brocas Straumann®, Informações básicas (702874/ptbr)
 ѹ Guia de seleção de estojo modular Straumann®, Informações básicas (702824/ptbr)
 ѹ Procedimentos protéticos Straumann® Bone Level, Informações básicas (702061/ptbr)
 ѹ Straumann® Variobase® Informações básicas (702087/ptbr)
 ѹ Sistema de retenção Straumann® Novaloc® para próteses híbridas (702067/ptbr)
 ѹ Próteses implantossuportadas Straumann® CARES®, Informações básicas (702165/ptbr)
 ѹ Straumann® CARES® Scan & Shape, Informações básicas (702168/ptbr)
 ѹ Instruções passo a passo sobre corpos de referência intraorais, Informações básicas (702063/ptbr)

12. Mais informações
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13. Lista de referências dos produtos

13.1 Implantes TLX Standard Plus SLActive®
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

035.3006S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 3,75 mm NT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.3008S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 8 mm

035.3010S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 10 mm

035.3012S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 12 mm

035.3014S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 14 mm

035.3016S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 16 mm

035.3018S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 18 mm

035.3106S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 3,75 mm RT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.3108S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 8 mm

035.3110S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 10 mm

035.3112S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 12 mm

035.3114S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 14 mm

035.3116S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 16 mm

035.3118S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 18 mm

035.3406S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 4,5 mm NT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.3408S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 8 mm

035.3410S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 10 mm

035.3412S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 12 mm

035.3414S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 14 mm

035.3416S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 16 mm

035.3418S ∅ 4,5 mm NT SLActive® 18 mm

035.3506S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 4,5 mm RT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.3508S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 8 mm

035.3510S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 10 mm

035.3512S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 12 mm

035.3514S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 14 mm

035.3516S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 16 mm

035.3518S ∅ 4,5 mm RT SLActive® 18 mm

035.3706S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 5,5 mm WT SLActive® 6 mm

Roxolid®
035.3708S ∅ 5,5 mm WT SLActive® 8 mm

035.3710S ∅ 5,5 mm WT SLActive® 10 mm

035.3712S ∅ 5,5 mm WT SLActive® 12 mm

035.3806S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 6,5 mm WT SLActive® 6 mm

Roxolid®
035.3808S ∅ 6,5 mm WT SLActive® 8 mm

035.3810S ∅ 6,5 mm WT SLActive® 10 mm

035.3812S ∅ 6,5 mm WT SLActive® 12 mm

Alguns itens do Straumann® Dental Implant System não estão disponíveis em todos os países. 
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13.2 Implantes TLX Standard Plus SLA®

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

035.2006S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 3,75 mm NT SLA® 6 mm

Roxolid®

035.2008S ∅ 3,75 mm NT SLA® 8 mm

035.2010S ∅ 3,75 mm NT SLA® 10 mm

035.2012S ∅ 3,75 mm NT SLA® 12 mm

035.2014S ∅ 3,75 mm NT SLA® 14 mm

035.2016S ∅ 3,75 mm NT SLA® 16 mm

035.2018S ∅ 3,75 mm NT SLA® 18 mm

035.2106S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 3,75 mm RT SLA® 6 mm

Roxolid®

035.2108S ∅ 3,75 mm RT SLA® 8 mm

035.2110S ∅ 3,75 mm RT SLA® 10 mm

035.2112S ∅ 3,75 mm RT SLA® 12 mm

035.2114S ∅ 3,75 mm RT SLA® 14 mm

035.2116S ∅ 3,75 mm RT SLA® 16 mm

035.2118S ∅ 3,75 mm RT SLA® 18 mm

035.2406S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 4,5 mm NT SLA® 6 mm

Roxolid®

035.2408S ∅ 4,5 mm NT SLA® 8 mm

035.2410S ∅ 4,5 mm NT SLA® 10 mm

035.2412S ∅ 4,5 mm NT SLA® 12 mm

035.2414S ∅ 4,5 mm NT SLA® 14 mm

035.2416S ∅ 4,5 mm NT SLA® 16 mm

035.2418S ∅ 4,5 mm NT SLA® 18 mm

035.2506S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 4,5 mm RT SLA® 6 mm

Roxolid®

035.2508S ∅ 4,5 mm RT SLA® 8 mm

035.2510S ∅ 4,5 mm RT SLA® 10 mm

035.2512S ∅ 4,5 mm RT SLA® 12 mm

035.2514S ∅ 4,5 mm RT SLA® 14 mm

035.2516S ∅ 4,5 mm RT SLA® 16 mm

035.2518S ∅ 4,5 mm RT SLA® 18 mm

035.2706S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 5,5 mm WT, SLA® 6 mm

Roxolid®
035.2708S ∅ 5,5 mm WT SLA® 8 mm

035.2710S ∅ 5,5 mm WT SLA® 10 mm

035.2712S ∅ 5,5 mm WT SLA® 12 mm

035.2806S

Straumann® Implante TLX SP

∅ 6,5 mm WT SLA® 6 mm

Roxolid®
035.2808S ∅ 6,5 mm WT SLA® 8 mm

035.2810S ∅ 6,5 mm WT SLA® 10 mm

035.2812S ∅ 6,5 mm WT SLA® 12 mm
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Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

035.1006S

Straumann® Implante TLX S

∅ 3,75 mm NT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.1008S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 8 mm

035.1010S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 10 mm

035.1012S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 12 mm

035.1014S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 14 mm

035.1016S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 16 mm

035.1018S ∅ 3,75 mm NT SLActive® 18 mm

035.1106S

Straumann® Implante TLX S

∅ 3,75 mm RT SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.1108S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 8 mm

035.1110S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 10 mm

035.1112S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 12 mm

035.1114S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 14 mm

035.1116S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 16 mm

035.1118S ∅ 3,75 mm RT SLActive® 18 mm

035.1406S

Straumann® Implante TLX S

∅ 4,5 NT, SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.1408S ∅ 4,5 NT, SLActive® 8 mm

035.1410S ∅ 4,5 NT, SLActive® 10 mm

035.1412S ∅ 4,5 NT, SLActive® 12 mm

035.1414S ∅ 4,5 NT, SLActive® 14 mm

035.1416S ∅ 4,5 NT, SLActive® 16 mm

035.1418S ∅ 4,5 NT, SLActive® 18 mm

035.1506S

Straumann® Implante TLX S

∅ 4,5 RT, SLActive® 6 mm

Roxolid®

035.1508S ∅ 4,5 RT, SLActive® 8 mm

035.1510S ∅ 4,5 RT, SLActive® 10 mm

035.1512S ∅ 4,5 RT, SLActive® 12 mm

035.1514S ∅ 4,5 RT, SLActive® 14 mm

035.1516S ∅ 4,5 RT, SLActive® 16 mm

035.1518S ∅ 4,5 RT, SLActive® 18 mm

035.1706S

Straumann® Implante TLX S

∅ 5,5 WT, SLActive® 6 mm

Roxolid®
035.1708S ∅ 5,5 WT, SLActive® 8 mm

035.1710S ∅ 5,5 WT, SLActive® 10 mm

035.1712S ∅ 5,5 WT, SLActive® 12 mm

035.1806S

Straumann® Implante TLX S

∅ 6,5 WT, SLActive® 6 mm

Roxolid®
035.1808S ∅ 6,5 WT, SLActive® 8 mm

035.1810S ∅ 6,5 WT, SLActive® 10 mm

035.1812S ∅ 6,5 WT, SLActive® 12 mm

13.3 Implantes TLX Standard SLActive®
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Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

035.0006S

Straumann® Implante TLX S

∅ 3,75 NT, SLA® 6 mm

Roxolid®

035.0008S ∅ 3,75 NT, SLA® 8 mm

035.0010S ∅ 3,75 NT, SLA® 10 mm

035.0012S ∅ 3,75 NT, SLA® 12 mm

035.0014S ∅ 3,75 NT, SLA® 14 mm

035.0016S ∅ 3,75 NT, SLA® 16 mm

035.0018S ∅ 3,75 NT, SLA® 18 mm

035.0106S

Straumann® Implante TLX S

∅ 3,75 RT, SLA® 6 mm

Roxolid®

035.0108S ∅ 3,75 RT, SLA® 8 mm

035.0110S ∅ 3,75 RT, SLA® 10 mm

035.0112S ∅ 3,75 RT, SLA® 12 mm

035.0114S ∅ 3,75 RT, SLA® 14 mm

035.0116S ∅ 3,75 RT, SLA® 16 mm

035.0118S ∅ 3,75 RT, SLA® 18 mm

035.0406S

Straumann® Implante TLX S

∅ 4,5 NT, SLA® 6 mm

Roxolid®

035.0408S ∅ 4,5 NT, SLA® 8 mm

035.0410S ∅ 4,5 NT, SLA® 10 mm

035.0412S ∅ 4,5 NT, SLA® 12 mm

035.0414S ∅ 4,5 NT, SLA® 14 mm

035.0416S ∅ 4,5 NT, SLA® 16 mm

035.0418S ∅ 4,5 NT, SLA® 18 mm

035.0506S

Straumann® Implante TLX S

∅ 4,5 RT, SLA® 6 mm

Roxolid®

035.0508S ∅ 4,5 RT, SLA® 8 mm

035.0510S ∅ 4,5 RT, SLA® 10 mm

035.0512S ∅ 4,5 RT, SLA® 12 mm

035.0514S ∅ 4,5 RT, SLA® 14 mm

035.0516S ∅ 4,5 RT, SLA® 16 mm

035.0518S ∅ 4,5 RT, SLA® 18 mm

035.0706S

Straumann® Implante TLX S

∅ 5,5 WT, SLA® 6 mm

Roxolid®
035.0708S ∅ 5,5 WT, SLA® 8 mm

035.0710S ∅ 5,5 WT, SLA® 10 mm

035.0712S ∅ 5,5 WT, SLA® 12 mm

035.0806S

Straumann® Implante TLX S

∅ 6,5 WT, SLA® 6 mm

Roxolid®
035.0808S ∅ 6,5 WT, SLA® 8 mm

035.0810S ∅ 6,5 WT, SLA® 10 mm

035.0812S ∅ 6,5 WT, SLA® 12 mm

13.4 Implantes TLX Standard SLA®
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13.5 Tampas de fechamento

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.3200S
NT/RT/WT Tampa de fechamento ∅ 2,7 mm, H 0 mm

Titânio

036.3200SV4

036.0201S
NT Tampa de fechamento ∅ 4 mm, H 1,5 mm

036.0201SV4

036.1201S
RT Tampa de fechamento ∅ 5,5 mm, H 1,5 mm

036.1201SV4

13.6 Tampas de cicatrização

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.1202S RT Tampa de cicatrização ∅ 5,5 mm, H 2 mm

Titânio

036.2202S WT Tampa de cicatrização ∅ 7,2 mm, H 2 mm

036.0203S NT Tampa de cicatrização ∅ 4 mm, H 3 mm

036.1203S RT Tampa de cicatrização ∅ 5,5 mm, H 3 mm

036.2203S WT Tampa de cicatrização ∅ 7,2 mm, H 3 mm

036.0204S NT Tampa de cicatrização ∅ 4 mm, H 4,5 mm

036.1204S RT Tampa de cicatrização ∅ 5,5 mm, H 4,5 mm

036.2204S WT Tampa de cicatrização ∅ 7,2 mm, H 4,5 mm
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13.7 Transferentes

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.0000 NT Transferente de moldeira aberta

curto, com parafuso-guia, H 15 mm

TAN (liga de titânio)

036.1000 RT Transferente de moldeira aberta

036.2000 WT Transferente de moldeira aberta

036.0001 NT Transferente de moldeira aberta

longo, incluindo parafuso-guia, H 21 mm
036.1001 RT Transferente de moldeira aberta

036.2001 WT Transferente de moldeira aberta

036.0002 NT Transferente de moldeira fechada

com 1 parafuso-guia e 2 tampas
TAN (liga de titânio) / 
POM

036.1002 RT Transferente de moldeira fechada

036.2002 WT Transferente de moldeira fechada

13.8 Análogos do implante

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

2010.721-STM*/ 
2010.721-NOV**

Novaloc® Análogo do modelo, azul, 4 un
Alumínio

2010.720-STM*/ 
2010.720-NOV**

Novaloc® Análogo do modelo - angulado 15°, vermelho, 
4 un

2010.722-STM*/ 
2010.722-NOV**

 
2.5

∅ 5.9

Novaloc® Transferente de moldagem, vermelho, 4 un PEEK

036.0100 NT Análogo do implante

L 12 mm
TAN (liga de 
titânio)

036.0102 RT Análogo do implante

036.1100 WT Análogo do implante

13.9 Análogos do implante reposicionável

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.1102
NT Análogo do implante 
reposicionável

Aço inoxidável036.2100
RT Análogo do implante 
reposicionável

036.2102
WT Análogo do implante 
reposicionável
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13.10 Scanbody

13.11 Parafusos passantes

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.3220 Scanbody mono CARES® NT/RT/WT ∅ 3,8 mm, H 10 mm PEEK/TAN

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

036.3110 NT/RT/WT Parafuso passante
TAN (liga de titânio)

036.3111 NT/RT/WT Parafuso passante SA

13.12 Pilares provisórios

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

037.0000 NT Pilar provisório, para coroa

H 10,3 mm TAN (liga de titânio)

037.1000 RT Pilar provisório, para coroa

037.2000 WT Pilar provisório, para coroa

037.0001
NT Pilar provisório, para prótese 
fixa múltipla

037.1001
RT Pilar provisório, para prótese 
fixa múltipla

037.2001
WT Pilar provisório, para prótese 
fixa múltipla

13.13 Variobase® para coroa

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Pilares

037.0201 NT Variobase® para coroa incluindo parafuso ∅ 4 mm, AH 5,5 mm

TAN (liga de titânio)037.1201 RT Variobase® para coroa incluindo parafuso ∅ 5 mm, AH 6 mm

037.2201 WT Variobase® para coroa incluindo parafuso ∅ 7 mm, AH 6,5 mm

Copings calcináveis

037.0211
NT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa

AH 5,5 mm

POM

037.0211V4
NT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa

037.1211
RT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa

AH 6 mm
037.1211V4

RT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa

037.2211
WT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa

AH 6,5 mm
037.2211V4

WT Coping calcinável para Variobase® 
para coroa
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13.14 Variobase® para coroa SA 
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Pilares

037.0203 NT Variobase® para coroa AS incluindo parafuso ∅ 4 mm, AH 6,5 mm

TAN (liga de 
titânio)

037.1203 RT Variobase® para coroa AS incluindo parafuso ∅ 5 mm, AH 7 mm

037.2203 WT Variobase® para coroa AS incluindo parafuso ∅ 7 mm, AH 7,5 mm

Copings calcináveis

037.0212 NT Coping calcinável 25°, para Variobase® para coroa SA AH 6,5 mm

POM037.1212 RT Coping calcinável 25°, para Variobase® para coroa SA AH 7 mm

037.2212 WT Coping calcinável 25°, para Variobase® para coroa SA AH 7,5 mm

Instrumentos e acessórios

046.786 SA Chave para catraca, extracurta L 15 mm

TAN (liga de 
titânio)

046.787 SA Chave para catraca, curta L 21 mm

046.788 SA Chave para catraca, longa L 27 mm

046.789 SA Chave para contra-ângulo, extra curta L 20 mm
046.790 SA Chave para contra-ângulo, curta L 26 mm
046.791 SA Chave para contra-ângulo, longa L 32 mm

046.792 SA Dispositivo para manuseio da chave

13.15 Variobase® prótese fixa múltipla/prótese protocolo
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Pilares

037.0204
NT Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo 
incluindo parafuso

AH 3,5 mm

TAN (liga de 
titânio)

037.1204
RT Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo 
incluindo parafuso

AH 4,0 mm

037.2204
WT Variobase® para prótese fixa múltipla/prótese protocolo 
incluindo parafuso

AH 4,5 mm

Copings calcináveis

037.0213 NT Coping calcinável para Variobase® para prótese fixa múltipla/
prótese protocolo

AH 3,5 mm

POM

037.0213V4

037.1213 RT Coping calcinável para Variobase® para prótese fixa múltipla/
prótese protocolo

AH 4 mm
037.1213V4

037.2213 WT Coping calcinável para Variobase® para prótese fixa múltipla/
prótese protocolo

AH 4,5 mm
037.2213V4
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13.16 Variobase® C
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Pilares

037.0205 NT Variobase® C

TAN (liga de 
titânio)

037.1205 RT Variobase® C

037.2205 WT Variobase® C

13.17 Pilares cimentáveis
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Pilares

037.0100 NT Pilar cimentável reto 0°, para coroas/próteses fixas múltiplas

AH 5,7 mm

TAN (liga de 
titânio)

037.1100 RT Pilar cimentável reto 0°, para coroas/próteses fixas múltiplas

037.2100 WT Pilar cimentável reto 0°, para coroas/próteses fixas múltiplas

AH 6 mm

037.0101 NT Pilar cimentável angulado 15°

037.1101 RT Pilar cimentável angulado 15°

037.2101 WT Pilar cimentável angulado 15°

Copings calcináveis

037.0110 NT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para coroa

AH 6,2 mm

POM

037.1110 RT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para coroa

037.2110 WT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para coroa

AH 6,5 mm

037.0112
NT Coping calcinável, para pilar cimentável angulado 15° para 
coroas e próteses fixas múltiplas

037.1112
RT Coping calcinável, para pilar cimentável angulado 15° para 
coroas e próteses fixas múltiplas

037.2112
WT Coping calcinável, para pilar cimentável angulado 15° para 
coroas e próteses fixas múltiplas

037.0111
NT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para prótese 
fixa múltipla

AH 6,2 mm
037.1111

RT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para prótese 
fixa múltipla

037.2111
WT Coping calcinável, para pilar cimentável reto 0° para prótese 
fixa múltipla

AH 6,5 mm
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13.18 Pilares aparafusados
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

037.0410S NT Pilar aparafusado angulado 17°, ∅ 4,6 mm
AH 3,5 mm

TAN (liga de 
titânio)

037.0411S NT Pilar aparafusado angulado 30°, ∅ 4,6 mm

13.19 Pilares de ouro
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

037.0300 NT Pilar de ouro, coroa H 3 mm

Ceramicor®/POM

037.1300 RT Pilar de ouro, coroa H 3,6 mm

037.2300 WT Pilar de ouro, coroa H 4 mm

037.0301 NT Pilar de ouro, prótese fixa múltipla H 3 mm

037.1301 RT Pilar de ouro, prótese fixa múltipla H 3,6 mm

037.2301 WT Pilar de ouro, prótese fixa múltipla H 4 mm

13.20 Pilares brutos pré-usinados
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

037.0600 NT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®
∅ 11,5 mm

TAN (liga de 
titânio)

037.1600 RT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®
037.2600 WT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®
037.0601 NT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®

∅ 15,8 mm037.1601 RT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®
037.2601 WT Pilar em bruto pré-usinado para suporte Medentika®
037.0610 NT Pilar em bruto pré-usinado para CARES®

∅ 12 mm037.1610 RT Pilar em bruto pré-usinado para CARES®
037.2610 WT Pilar em bruto pré-usinado para CARES®
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13.21 Pilares Novaloc®
Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Novaloc®, reto

037.0500 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H1

TAV

037.1500 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2500 WT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.0501 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H2037.1501 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2501 WT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.0502 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H3037.1502 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2502 WT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.0503 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H4037.1503 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2503 WT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.0504 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H5037.1504 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2504 WT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.0505 NT Novaloc® ADLC, reto 0°

H6037.1505 RT Novaloc® ADLC, reto 0°

037.2505 WT Novaloc® ADLC, reto 0°
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CE 0481

*  Fabricante 
Valoc AG 
Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden 
Suíça

*  Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suíça

**  Fabricante e Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suíça

Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Novaloc®, angulado

037.0510 NT Novaloc® ADLC, angulado 15° H2

TAV

037.1510 RT Novaloc® ADLC, angulado 15° H2

037.2510 WT Novaloc® ADLC, angulado 15° H2

037.0511 NT Novaloc® ADLC, angulado 15° H3

037.1511 RT Novaloc® ADLC, angulado 15° H3

037.2511 WT Novaloc® ADLC, angulado 15° H3

037.0512 NT Novaloc® ADLC, angulado 15° H4

037.1512 RT Novaloc® ADLC, angulado 15° H4

037.2512 WT Novaloc® ADLC, angulado 15° H4

037.0513 NT Novaloc® ADLC, angulado 15° H5

037.1513 RT Novaloc® ADLC, angulado 15° H5

037.2513 WT Novaloc® ADLC, angulado 15° H5

037.0514 NT Novaloc® ADLC, angulado 15° H6

037.1514 RT Novaloc® ADLC, angulado 15° H6

037.2514 WT Novaloc® ADLC, angulado 15° H6
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Art. Nº Imagem Artigo Dimensões Material

Encaixes retentivos*

2010.601-STM*/ 
2010.601-NOV**

Novaloc® Embalagem para processamento

Matriz (incluindo encaixe retentivo), 2 un Titânio / POM
Encaixe retentivo branco - leve, 2 un Leve, aprox. 750g

PEEKEncaixe retentivo amarelo - médio, 2 un Médio, aprox. 1200g
Encaixe retentivo verde - forte, 2 un Forte, aprox. 1650g

Manga de montagem, 2 un Silicone

2010.611-STM*/ 
2010.611-NOV**

Novaloc® Embalagem para processamento PEEK

Matriz PEEK (incluindo encaixe retentivo), 2 un

PEEK/POM
Encaixe retentivo branco - leve, 2 un Leve, aprox. 750g
Encaixe retentivo amarelo - médio, 2 un Médio, aprox. 1200g
Encaixe retentivo verde - forte, 2 un Forte, aprox. 1650g

Manga de montagem, 2 un Silicone

2010.710-STM*/ 
2010.710-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo vermelho - extra leve, 4 un Extra-leve, aprox. 300g

PEEK

2010.711-STM*/ 
2010.711-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo branco - leve, 4 un Leve, aprox. 750g

2010.712-STM*/ 
2010.712-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo amarelo - médio, 4 un Médio, aprox. 1200g

2010.713-STM*/ 
2010.713-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo verde - forte- 4 un Forte, aprox. 1650g

2010.714-STM*/ 
2010.714-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo azul, - extraforte, 4 un Extra-forte, aprox. 2100g

2010.715-STM*/ 
2010.715-NOV**

Novaloc® Encaixe retentivo preto - ultraforte, 4 un Ultra-forte, aprox. 2550g

Auxiliares*

2010.701-STM*/ 
2010.701-NOV**   ∅ 5.5

2.3
Novaloc® Matriz (incluindo encaixe retentivo), 4 un Titânio / POM

2010.702-STM*/ 
2010.702-NOV**  ∅ 5.5

2.3

 
Novaloc® Matriz PEEK (incluindo encaixe retentivo), 4 un PEEK/POM

2010.703-STM*/ 
2010.703-NOV**

Novaloc® Matriz - prolongada (incluindo encaixe 
retentivo), 4 un

Titânio / POM

CE 0481

*  Fabricante 
Valoc AG 
Theodorshofweg 22, 4310 Rheinfelden 
Suíça

*  Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suíça

**  Fabricante e Distribuidor 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel 
Suíça
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13.22 Instrumentos

Art. Nº Imagem Produto

041.761 Straumann® Estojo modular, módulo A

041.766 Módulo A Bandeja para catracas

046.119 Catraca

066.1100 BLX Dispositivo de controle de torque

046.064 Chave de suporte

041.764
Bandeja com argolas, 3 pequenas + 3 
grandes

046.400 SCS Chave para catraca, extracurta

046.401 SCS Chave para catraca, curta

046.402 SCS Chave para catraca, longa

046.410 SCS Chave para contra-ângulo, extracurta

046.411 SCS Chave para contra-ângulo, curta

046.412 SCS Chave para contra-ângulo, longa

041.771
Bandeja para medidores de profundidade do 
implante

066.2000 Medidor de profundidade do implante

041.762 Bandejas com argolas, 6 pequenas

036.3400

03
6.

34
00

/C
/0

2 
02

/2
0

Straumann® TLX Implant

0.5 mm

S   Straumann Standard Implant

SP  Straumann Standard Plus Implant

NT  Narrow TorcFit™ (∅ 3.5 mm)

RT  Regular TorcFit™ (∅ 4.8 mm)

WT  Wide TorcFit™ (∅ 6.5 mm)

 X-ray refernence sphere = 049.076V4

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
www.straumann.com

ifu.straumann.com

YYYY-MM-DD

036.3400

XXXXX

(01) 07630031746986
(11) YYMMDD
(10) XXXXX

Etkon GmbH
Lochhamer Schlag 6
DE-82166 Gräfelfing, Germany

TLX Folha de referência radiográfica

13.22.1 Módulo A - Lista para pedidos

Para detalhes, consulte Guia de seleção do estojo modular Straumann® (702824/
ptbr).
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13.22.2 Módulo B - Lista para pedidos

Art. Nº Imagem Produto

041.776
Straumann® Estojo 
modular, Módulo 
B, Base + Tampa

041.777
Módulo B, Bandeja 
para implantes 
totalmente cônicos

040.563 Extensor de broca

044.003
Broca esférica, 
∅ 2,3 mm

044.004
Broca esférica, 
∅ 3,1 mm

026.0056
Broca lança, longa, 
∅ 1,6 mm

066.1301
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 2,2 mm

066.1302
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 2,8 mm

066.1303
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 3,2 mm

066.1304
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 3,5 mm

066.1305
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 3,7 mm

066.1306
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 4,2 mm

066.1307
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 4,7 mm

066.1308
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 5,2 mm

066.1309
X VeloDrillTM, curto, 
∅ 6,2 mm

Art. Nº Imagem Produto

066.1701
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 2,2 mm

066.1702
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 2,8 mm

066.1703
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 3,2 mm

066.1704
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 3,5 mm

066.1705
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 3,7 mm

066.1706
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 4,2 mm, BLX

066.1707
X VeloDrillTM, longo, 
∅ 4,7 mm, BLX

046.799
Pino de alinhamen-
to, ∅ 2,2 mm

046.800
Medidor de profun-
didade, ∅ 2,8 mm

046.801
Medidor de profun-
didade, ∅ 3,2 mm

046.802
Medidor de profun-
didade, ∅ 3,5 mm

046.803
Medidor de profun-
didade, ∅ 3,7 mm

046.804
Medidor de profun-
didade, ∅ 4,2 mm

046.805
Medidor de profun-
didade, ∅ 4,7 mm

046.806
Medidor de profun-
didade, ∅ 5,2 mm

046.807
Medidor de profun-
didade, ∅ 6,5 mm

066.4201
Chave de implante 
para catraca, curta, 
BLX

066.4101
Chave de implante 
para contra-ângulo, 
curta, BLX

Brocas de perfil

Art. Nº Imagem Produto Dimensões Material

036.3300
TLX, broca de perfil RT, curta, para implantes 
∅ 3,75/∅ 4,8 mm

SST
036.3302

TLX, broca de perfil WT, curta, para implantes 
∅ 5,5/∅ 6,5 mm

036.3301
TLX, broca de perfil RT, longa, para implantes 
∅ 3,75/∅ 4,8 mm

036.3303
TLX, broca de perfil WT, longa, para implantes 
∅ 5,5/∅ 6,5 mm

Perfiladores ósseos

Art. Nº Imagem Produto Dimensões Material

049.406S TLX Cilindro guia para perfilador ósseo ∅ 3,6 mm L 9,8 mm TAN

044.304
Perfilador ósseo para RN/RT, a ser usado com cilindro guia 
(049.406S)

L 28 mm

Aço inoxidável
044.305

Perfilador ósseo para WN/WT, a ser usado com cilindro 
guia (049.406S)

L 25 mm

Kit para remoção de pilar

Art. Nº Imagem Produto Dimensões Material

065.0007
Parafuso para remoção de pilar RB/WB, para empurrar 
pilares que não podem ser removidos do implante devido 
ao atrito

TAN

065.0008 Ferramenta de remoção para parafuso passante RB/WB, 
esquerdo

L 27 mm
Aço inoxidável

065.0009 L 21 mm
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13.22.3 Configuração do módulo A.

Módulo A
041.761

Bandeja para catraca
041.766

Catraca
046.119

BLX Dispositi-
vo de controle 
de torque 
066.1100

Bandeja para medidores de 
profundidade do implante
041.771

Medidor de profundidade 
do implante
066.2000

Chave de 
suporte
046.064

SCS Conjunto de chaves
Bandeja com argolas, 3 pequenas + 3 grandes
041.764

RT/WT Conjunto de broca de perfil
Bandejas com argolas, 6 pequenas
041.762

SCS Chave para contra-ângulo
046.410
046.411
046.412

WT Broca de perfil
036.3302
036.3303

Chave SCS para catraca
046.400
046.401
046.402

RT Broca de perfil
036.3300
036.3301
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13.22.4 Configuração do módulo B

Bandeja para implantes totalmente cônicos
041.777

Chave de implante para 
catraca
066.4201
066.4202

Chave de 
implante para 
contra-ângulo
066.4101
066.4102

Medidor de 
profundidade
046.805

Medidor de 
profundidade
046.807

longo

curto

Broca N° 8
066.1308

Broca N° 6
066.1706
066.1306

Broca N° 4
066.1704
066.1304

Broca N° 2
066.1702
066.1302

Broca N° 1
066.1701
066.1301

Broca lança
026.0056

Broca N° 3
066.1703
066.1303

Broca N° 5
066.1705
066.1305

Broca N° 7
066.1707
066.1307

Broca N° 9
066.1309

Broca 
esférica
044.004
044.003

Medidor de 
profundidade
046.802

Medidor de 
profundidade
046.804

Medidor de 
profundidade
046.806

Extensor 
de broca
040.563

Pino de ali-
nhamento
046.799

Medidor de 
profundidade
046.801

Medidor de 
profundidade
046.803

Medidor de 
profundidade
046.800
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

Sirona CEREC - CEREC® é uma marca registrada da Sirona Dental Systems GmbH, DE
Amann Girrbach - Amann Girrbach® é uma marca comercial registrada da Amann Girrbach AG, AU
3Shape - 3Shape® é uma marca comercial registrada da 3Shape A/S, DK 
Exocad - Exocad® é uma marca comercial registrada da Exocad GmbH, DE 
Dental Wings - Dental Wings® é uma marca comercial registrada da Dental Wings Inc., CA
Osstell® é uma marca comercial registrada da Osstell AB Göteborg, Suécia.

© Institut Straumann AG, 2022. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados neste documento são marcas comerciais 
ou marcas comerciais registradas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.
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