
Descrição geral do sistema

SOLUÇÕES 
DE ARCADA 
COMPLETA 
STRAUMANN®
Porque cada um  
de nós é único.
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ABORDAGEM 
CENTRADA 
NO PACIENTE
Entre os milhões de pessoas que enfrentam problemas 
dentários, não há dois casos iguais. Ter a solução certa 
para cada paciente é um desafio que todo o médico den-
tista enfrenta. 

Com as soluções de arcada completa 
Straumann®, dispõe de um portefólio 
completo, concebido para dar resposta 
às expetativas de diferentes grupos de 
pacientes e para tratar mais pacientes.

Soluções removíveis de arcada completa Straumann®

Sistema Straumann® 
Mini Implant

Sistema retentivo 
Straumann® Novaloc®

Restauração imediata* para pacientes 
com osso horizontal reduzido. Quali-
dade comprovada Roxolid® e sistema 
retentivo Optiloc® duradouro com 
revestimento ADLC e material PEEK.¹

Restauração duradoura, mas 
económica. Revestimento de ADLC do 
pilar com uma excelente resistência 
ao desgaste¹ e compensação de 
divergência entre implantes de até 60°.

* se for alcançada estabilidade primária

2 Soluções de arcada completa Straumann®

Restaurações removíveis CARES®

Barras
uma peça/duas peças

Barra em U Dolder® Barra fresada

Soluções de arcada completa Straumann®

Para mais informações sobre 
as soluções de arcada completa 
Straumann® visite o nosso website.
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Soluções de arcada completa Straumann® 3Soluções de arcada completa Straumann®

Soluções fixas de arcada completa Straumann®

Straumann® Pro Arch 
com implantes BLT, BLX e TLX

Sistemas de implante 
Straumann® TL e BL

Implante zigomático 
Straumann® com BLX

Implantes cónicos Straumann 
concebidos para proporcionar 
estabilidade primária² e com inclinação 
opcional do implante para evitar 
grandes enxertos ósseos.

Restaurações fiáveis com o implante 
aparafusado de 4 mm mais curto do 
mercado.³ Solução aparafusada com o 
sistema de implante BL.

Dois desenhos de implante que se 
adaptam à anatomia do paciente e 
ao défice ósseo. Compatível com o 
portfólio de próteses Straumann® 
BLX e BLT.

Restaurações aparafusadas CARES® (para mais opções, contacte o representante comercial da Straumann)

Pontes
uma peça duas peças

Barra fixa básica Ponte/Ponte Ti/CoCr Ponte em ZrO₂/PEEK/PMMA
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PERSONALIZADO.
Serviços e ferramentas adicionais para 
a restauração de arcada completa com 
carga imediata.

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

© Institut Straumann AG, 2023. Todos os direitos reservados.
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 suas afiliadas.

49
0.

16
6/

pt
/F

/0
0 

02
/2

3

Planeamento do tratamento com o coDiagnostiX®
O coDiagnostiX®, uma ferramenta de planeamen-
to digital para colocação de implantes, permite-
-lhe planear casos de arcada completa de forma 
precisa e fácil. A ferramenta oferece inúmeras fun-
ções de medição e planeamento, inclusive a dete-
ção automática do canal nervoso, várias funções 
de monitorização da distância bem como guias de 
desenho de resseções ósseas e cirúrgicas.

Soluções digitais Straumann Group
Combinam equipamentos dentários eficientes e selecionados com a mais recente tecnologia digital e ma-
teriais da melhor qualidade, num fluxo de trabalho totalmente validado, aberto e fluido para profissionais 
dentários. A orquestração completa dos líderes digitais do setor dentário.

Serviço Smile in a Box™
Smile in a Box™ – serviço integrado e modular de 
planeamento digital do tratamento e de fabrico. 
O médico dentista pode selecionar os serviços 
que pretende e a Straumann entrega tudo o que 
é preciso para o tratamento numa caixa. O servi-
ço Smile in a Box™ simplifica o planeamento do 
tratamento, e faz com que a duração, custos e re-
sultado do mesmo sejam previsíveis. 
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Para mais informações 
sobre o Smile in a Box™ 
visite o nosso website.
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