Mais do que uma
							reabilitação fixa.
		 Um motivo para sorrir.

Em combinação com:
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As expectativas dos pacientes
				conduzem a tratamentos dentários


que implicam restaurações imediatas
		 fixas para casos edêntulos.

Atualmente, os pacientes têm expectativas elaboradas
no que respeita às restaurações dentárias; pretendem
reabilitações de aparência natural e que possam ser obtidas com um esforço mínimo.

MAIOR QUALIDADE DE VIDA
O perfil dos pacientes está a mudar: a nova geração com mais de 65 anos
quer, na verdade, sentir-se 10 anos mais jovem. Os pacientes querem desfrutar da vida, dos alimentos e da vida social. Não desejando defraudar
estas qualidades, os pacientes procuram:
ѹѹ Uma prótese fixa cuja utilização seja confortável;
ѹѹ Previsibilidade e fiabilidade mesmo nos casos clínicos mais complexos.

MAIOR SENTIDO DE ESTÉTICA
Para 72 % dos pacientes1 é muito ou extremamente importante que a
sua restauração assegure um resultado estético:
ѹѹ Aparência atraente, com dentes de aspeto natural;
ѹѹ Recuperação de dentes num curto espaço de tempo.

OPÇÃO DE TRATAMENTO COM COMPLEXIDADE MÍNIMA
Os pacientes procuram procedimentos menos exigentes:
ѹѹ Tratamento menos invasivo, com um mínimo de desconforto;
ѹѹ Tratamento acessível, com resultados de elevada qualidade.

1
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Disponível agora:

								A nova opção no seu portfólio de
			 tratamento de casos edêntulos.
Criar restaurações fixas para pacientes edêntulos é um procedimento complexo, sendo necessário ter em consideração vários
aspetos clínicos e também individuais. No atual portfólio de
produtos Straumann, dispõe agora da possibilidade de escolher
várias opções de tratamento protético para ajudar os seus pacientes edêntulos2,3:
Simples

Avançado

Maxilar superior

Removível

Complexo
Fixo

novo
LOCATOR® em 4 implantes

Restauração aparafusada
fixa em 4 implantes, inclinada
para a região posterior,
evitando o seio

Restauração aparafusada
fixa em 6 implantes

Maxilar inferior

novo

LOCATOR® em 2 implantes

Barra com componentes préfabricados/personalizados em
mais de 3 implantes

Restauração aparafusada fixa
em 4 implantes, inclinada
para a região posterior,
evitando o nervo do maxilar
inferior

Restauração aparafusada
fixa em mais de 6 implantes

No tratamento de casos edêntulos, as opções removíveis representam uma abordagem mais simples,
ao passo que as opções fixas com 4 ou mais implantes (retas ou inclinadas) constituem uma abordagem
mais avançada.
Para dar resposta aos requisitos e expectativas dos pacientes que procuram soluções rápidas, cómodas
e fiáveis para substituição de todos os dentes, o Dr. Paolo Malo da MALO CLINIC® desenvolveu, no início
dos anos 90 do século XX, um conceito de tratamento especial denominado Protocolo MALO CLINIC®. O
protocolo permite criar restaurações temporárias imediatas para pacientes edêntulos apesar da limitada
disponibilidade óssea.

2
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Straumann® Pro Arch.

						Respondendo às expectativas
			dos pacientes.
A nova solução Straumann® Pro Arch proporciona aos
profissionais a oportunidade de proporcionarem tratamentos de arcada completa fixa, com uma restauração
temporária imediata.

novo
Menor complexidade, através do tratamento da situação anatómica
individual e do emprego do excecional material Roxolid®
ѹѹ Preserva o osso e reduz os procedimentos invasivos de enxerto4,5
ѹѹ Mais opções de tratamento com implantes mais pequenos

Previsibilidade mesmo em casos complexos, graças à superfície SLActive®
ѹѹ Maior previsibilidade do tratamento em protocolos críticos4,6-10
ѹѹ Mais possibilidades de tratamento para todos os seus pacientes11-18

Economia de tempo no tratamento, com a opção de temporização imediata
ѹѹ Tratamentos mais seguros e mais rápidos em 3 – 4 semanas em todas as
indicações19-28
ѹѹ Portfólio abrangente para temporização imediata

Maior eficiência com o novo portfólio protético
ѹѹ Flexibilidade protética graças aos pilares de menores dimensões e às
diferentes angulações29
ѹѹ Modelos de barras retificadas individualmente, utilizadas como estrutura
para a aplicação de pontes fixas finais
ѹѹ NOVO: também disponível em dióxido de zircónio 3M™ Espe™ Lava™ Plus

3
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Mais opções protéticas para
restaurações eficientes
e de elevada qualidade estética.

Os novos implantes cónicos de nível ósseo Straumann® Bone Level Tapered constituem uma escolha ideal para o tratamento com implantes. Proporcionam uma
combinação única de características mecânicas e biológicas para maior facilidade
de utilização e melhor estabilidade primária. O exclusivo material Roxolid® foi especificamente desenvolvido para utilização em implantologia dentária e proporciona
resultados mecânicos excecionais. Conjuntamente com a superfície SLActive®, a
Straumann disponibiliza um excelente sistema de implantes, com excecionais propriedades de integração óssea e cicatrização.
O portfólio protético da Straumann proporciona um elevado grau de flexibilidade na
escolha da melhor solução para o paciente:
ѹѹ com o seu design elegante, o portfólio de pilares
aparafusados Straumann® permite ultrapassar as
angulações dos implantes;
ѹѹ a otimizada oferta CARES® para restaurações
finais proporciona um vasto leque de modelos e
materiais.

Pilar aparafusado Straumann®
ѹѹ O mesmo modelo de conector para todos
os diâmetros permite a utilização de um
portfólio simplificado de componentes
terciários
ѹѹ Pilares com angulações de 17° e 30°
ѹѹ Diferentes alturas gengivais de 1 mm,
2,5 mm, 4 mm e 5,5 mm
ѹѹ Manuseamento simplificado com a
ligação CrossFit®
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Barras e pontes aparafusadas Straumann® CARES®
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Estruturas retificadas individualmente para restauração final
Disponíveis vários modelos de barras e pontes
Barras e pontes para aplicação ao nível dos pilares ou ao nível dos implantes
NOVO: também disponível em dióxido de zircónio 3M™ Espe™ Lava™ Plus

novo

O novo implante cónico de nível ósseo Straumann®
Bone Level Tapered
Roxolid® – Reduzindo o grau de invasão com
implantes mais pequenos
ѹѹ Mais opções de tratamento com implantes mais
pequenos
ѹѹ Preservação do osso e diminuição dos
procedimentos de enxertos invasivos4,5
ѹѹ Maior aceitação por parte dos pacientes com
menos procedimentos invasivos3⁰
SLActive® – Concebida para maximizar o sucesso
e previsibilidade do seu tratamento
ѹѹ Maior previsibilidade do tratamento em
protocolos críticos4-10
ѹѹ Mais possibilidades de tratamento para todos
os seus pacientes11-18
ѹѹ ratamentos mais seguros e mais rápidos em
3 – 4 semanas em todas as indicações19-28
Afunilamento no sentido apical – Excelente
estabilidade primária mesmo em situações ósseas
comprometidas
ѹѹ Rosca completa até ao vértice para encaixe
precoce
ѹѹ Auto-perfurante em locais não preparados
ѹѹ Proteção das estruturas anatómicas com ponta
arredondada
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Menor complexidade: procedimentos
					de tratamento de casos edêntulos
			 com soluções fixas utilizando
								componentes Straumann.

ESTE CASO CLÍNICO REPRESENTA UMA POSSÍVEL FORMA DE PROPORCIONAR
UMA RESTAURAÇÃO DE ARCADA COMPLETA APARAFUSADA.
IMAGENS GENTILMENTE CEDIDAS PELO DR. RUNYON E DR. RALSTIN, TRABALHO DE LABOTATÓRIO DE DARREL CLARK, CDT, FORT WORTH, TEXAS, EUA
Situação inicial: uma paciente apresentou-se no consultório com uma problemática restauração em ponte aparafusada na região anterior do maxilar superior. Com base no historial
dentário da paciente, optou-se por uma restauração fixa alicerçada em 4 implantes e uma
prótese temporária imediata.

1

Situação pré-operatória

4

Técnica de bloqueio para proteger os canais dos parafusos das coifas temporárias,
stent cirúrgico utilizado para verificar a posição dos pilares e dos canais dos parafusos
de oclusão

2

Retalho e extração dos dentes do maxilar
superior

5

Aplicação de Blu-Mousse® para identificar
a saída das coifas temporárias e preparação para recolha de impressão

3

Coifas temporárias de titânio, não encaixáveis, colocadas intraoralmente, imagem
facial

6

Impressão intraoral em molde
aberto com material acrílico

6
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7

Ponte fixa interina, pós-operatório, imagem facial: de notar a extensão do rebordo
bucal, a adaptação ao rebordo ósseo maxilar e a relação com a dentição natural do
maxilar inferior

pre

Situação pré-operatória

8

Quatro (4) meses depois, a ponte fixa final
é aplicada na paciente

post

Situação pós-operatória

7
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Blu-Mousse® é uma marca comercial registada da Parkell, Inc, EUA.
MALO CLINIC® é uma marca comercial registada da Malo Clinic, LD, Portugal.
© Institut Straumann AG, 2015.
Straumann® e / ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais
ou marcas comerciais registadas da Straumann Holding AG e / ou das suas filiais. Todos os direitos reservados.
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