
Gama de implantes Straumann® Soft Tissue Level 

   Mais do que  
       design original.
 Um sistema eficiente  
    para resultados previsíveis.
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A preservação dos tecidos moles e rígidos em torno do implante é crucial para o sucesso 
a longo prazo da terapia com implantes. De que forma pode assegurar fatores biológicos 
otimizados, por forma a maximizar os resultados do seu tratamento?

A crescente gama de soluções de tratamento pode acarretar uma maior complexidade no 
exercício da sua atividade. De que forma pode lidar com a crescente complexidade sem 
comprometer as opções de tratamento, quer do ponto de vista cirúrgico, quer do ponto 
de vista do restauro?

Devido à cada vez maior esperança de vida, as soluções com implantes dentários têm de 
durar e funcionar de forma fiável e sem complicações clínicas durante mais tempo. De que 
forma pode oferecer um tratamento com resultados previsíveis e capaz de proporcionar 
tranquilidade no longo prazo?

O Straumann® Soft Tissue Level System, um legado do Prof. Dr. Andre Schroder, tem sido 
continuamente melhorado ao longo das últimas quatro décadas. Atualmente, é um dos 
sistemas de implantes dentários melhor documentados e comprovados do mundo.

VANTAGENS DO STRAUMANN®  
SOFT TISSUE LEVEL SYSTEM:

Otimização da preservação do osso crestal  P 2

Redução da complexidade do tratamento P 4

Ligação fiável, combinando implantes e próteses P 6
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Mais do que princípios  
         biológicos essenciais.
 Otimização da preservação do osso crestal.

O design exclusivo dos implantes ao nível dos tecidos moles 
Straumann® tem em consideração os princípios biológicos es-
senciais associados à cicatrização dos tecidos rígidos e moles. A 
reprodução da situação natural em termos de formação da lar-
gura biológica é crucial para a saúde dos tecidos periimplanta-
res. Através da preservação dos tecidos e conexões formados(as) 
em torno do implante, o sucesso do tratamento a longo prazo 
é assegurado e os riscos de inflamação e reabsorção óssea são 
significativamente reduzidos.1,2

15X.923.indd   2 10.02.16   09:11



3

CONCEITO BONE CONTROL DESIGN™

O conceito Bone Control Design™ rotula as características dos implantes Straumann® que 
têm sido consistentemente aplicadas no Straumann® Dental Implant System. Tem como 
base 5 factores essenciais para a preservação óssea e, como tal, proporciona um alicerce 
crucial para resultados estéticos e para o sucesso a longo prazo.

1. Respeitando a  
distância biológica

2. Desenho biomecânico 
do implante

3. Posicionamento ideal de 
 superfícies lisas e rugosas

4. Controlo de 
micro-espaços

5. Condutividade óssea da 
superfície do implante

1. Respeitando a distância biológica
O afastamento vertical do micro-espaço relativa-
mente à crista óssea, associado à utilização de um 
colar liso maquinado, proporciona espaço suficien-
te para o crescimento de tecidos moles e uma lar-
gura biológica que minimiza a reabsorção óssea.

2. Desenho biomecânico do implante
O ombro a 45° e o desenho em forma de “tulipa” 
otimizam a distribuição da carga e a resistência à 
fadiga graças à ligação synOcta®. Adicionalmente, 
o corpo de desenho cilíndrico e a rosca de passo 
largo proporcionam uma distribuição uniforme das 
tensões através do osso, minimizando as microle-
sões e a reabsorção óssea.

3. Posicionamento ideal de superfícies lisas e rugosas
O colar otimizado liso e em forma de “tulipa” dispõe 
de alturas flexíveis, promovendo a manutenção ós-
sea e a largura biológica.

4. Controlo de micro-espaços
A ligação Straumann® synOcta® permite um encai-
xe bastante preciso. O seu micro-espaço é extrema-
mente reduzido, estando concebido para eliminar a 
contaminação bacteriana.

5. Condutividade óssea da superfície do implante
Os implantes de nível ósseo Straumann® possuem 
a superfície SLActive®, de modo a melhorar as res-
postas biológicas, maximizando o sucesso e a pre-
visibilidade do tratamento.
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Mais do que uma filosofia de implante.
   Reduzindo a complexidade do tratamento.

Gerir a complexidade no exercício da sua atividade é crucial para asse-
gurar o tratamento dos pacientes com tranquilidade. Dado atuar a nível 
dos tecidos moles e controlar a cicatrização dos tecidos moles periim-
plantares junto ao colar liso, o sistema de implantes ao nível dos tecidos 
moles Straumann® proporciona facilidade de utilização e uma enorme 
redução da complexidade do tratamento.

TRATAMENTO INTEGRADO DOS TECIDOS MOLES

Os implantes ao nível dos tecidos moles Straumann® dispõem de um colar liso integrado, que dá forma 
aos tecidos moles, eliminando assim a necessidade de pilares de cicatrização e de demorados procedi-
mentos de tratamento dos tecidos moles. O tratamento integrado dos tecidos moles foi concebido para 
minimizar a complexidade do tratamento, quer a nível cirúrgico, quer a nível protético:

 ѹ Concebido para cirurgias de uma etapa, graças ao colar transgengival;
 ѹ Preserva os tecidos moles formados em torno do implante durante a fase de cicatrização;
 ѹ Otimiza a definição dos tecidos moles, graças ao perfil de saída integrado.

Representação gráfica do perfil de saída integrado e da preservação dos tecidos moles1
Profundidade do sulco (SD - Sulcus Depth), epitélio juncional (JE - Junctional Epithelium).  

Contacto com tecido conjuntivo (CTC - Connective Tissue Contact).
SD + JE + CTC = Largura biológica (BW - Biologic Width)

SD
BWJE

CTC
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FÁCIL DE COLOCAR, RESTAURAR E MANTER

O Straumann® Soft Tissue Level System tem por objetivo reduzir o tempo passado no con-
sultório e minimizar a complexidade do tratamento. Graças ao seu design exclusivo, permi-
te-lhe aceder facilmente ao implante, trabalhando ao nível dos tecidos moles:
 ѹ Facilidade de visualização e de acesso à ligação do implante, mesmo na região posterior
 ѹ Fluxo de trabalho eficiente, com obtenção de impressão ao nível do pilar ou do implante
 ѹ Simplicidade na colocação do implante
 ѹ Facilidade de manutenção da higiene por parte dos pacientes, graças à altura do colar liso

Fluxo de trabalho do tratamento com o sistema de implantes ao nível dos tecidos moles

1. Colocação de um implante

4. Obtenção de impressão 
 convencional

2. Pilar de cicatrização

5. Inserção do pilar

3. Colocação do pilar  
provisório

6. Coroa colocada
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Mais do que a ligação synOcta®.
         Uma ligação fiável, combinando  
    implantes e próteses.

Com o aumento da esperança de vida e das expetativas dos 
pacientes, torna-se essencial proporcionar-lhes soluções de im-
plante comprovadas e duradouras. A ligação synOcta® constitui 
o último passo na evolução do Straumann® Soft Tissue Level 
System. A sua singularidade reside na combinação de um cone 
e de um octógono, concebidos para proporcionar a mais elevada 
fiabilidade a longo prazo e flexibilidade em termos protéticos.

POSICIONAMENTO PRECISO E FLEXÍVEL COM A LIGAÇÃO SYNOCTA®

Ao longo do tempo, o sistema tem demonstrado a sua fiabilidade de forma impressionan-
te e convincente. Durante mais de quatro décadas, a ligação synOcta® e os seus anteces-
sores têm proporcionado aos pacientes uma ligação segura e merecedora de confiança 
entre implantes e respetivos componentes protéticos da Straumann.

 ѹ Ligação interna, proporcionando uma fixação 
 firme e proteção contra a rotação

 ѹ O octógono permite flexibilidade no 
 posicionamento do pilar

 ѹ A ligação cónica Morse, com um cone de 8°, 
 constitui uma combinação ideal de soldadura a 
frio e posicionamento vertical fiável
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UM MODELO DE SISTEMA DE HARMONIA PERFEITA

Com o conhecimento exato das dimensões e tolerâncias dos seus implantes, somente a 
Straumann é capaz de lhe proporcionar um encaixe perfeitamente equilibrado e fiável de 
implantes Straumann e respetivos componentes protéticos correspondentes. Um fabri-
co de elevada precisão e um processo de inspeção extremamente rigoroso garantem a 
consistência da qualidade, permitindo-nos assumir uma garantia vitalícia* para os nossos 
componentes originais Straumann.

CARACTERÍSTICAS

1.  Parafuso de cabeça 
cónica

2.  Interface implante/pilar 
cónica justa

3. Parafuso de tensão

4.  Encaixe implante/pilar 
profundo

VANTAGENS

1.  Ausência de tensões 
de pico, efeito de auto- 
bloqueio

2.  Ligação perfeitamente 
selada

3.  Evita o afrouxamento 
ou quebra do parafuso

4. Elevada estabilidade

*  Para obter informações sobre os termos e condições aplicáveis da Garantia Straumann (incluindo o “Território da Garantia”),  
queira consultar a brochura “Garantia Straumann” (159.360/pt) (HIPERLIGAÇÃO) ou visite o website local da Straumann.
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 Sistema de implantes ao nível dos tecidos moles

  Perda óssea convencionalmente aceite  
(de acordo com Albrektsson et al.)3,5

Mais do que uma  
      solução testada pelo tempo.
 Resultados a longo prazo altamente previsíveis.

Com um historial de sucesso clínico mundial de mais de 40 
anos e mais de 11 milhões de implantes vendidos desde 2003, 
o Straumann® Soft Tissue Level System foi testado pelo tem-
po de uma forma bastante impressionante. Apoiado pelo seu 
longo historial, os implantes ao nível dos tecidos moles tor-
naram-se num dos sistemas melhor documentados e mais 
previsíveis atualmente disponíveis no mercado.

PREVISIBILIDADE EM PACIENTES TOTALMENTE 
 EDÊNTULOS: DADOS CLÍNICOS DE 10 ANOS3,4,5

Os dados clínicos prospetivos relativos a 10 anos de utilização no 
maxilar superior edêntulo confirmam o elevado sucesso do tra-
tamento, quer do ponto de vista cirúrgico, quer do ponto de vista 
do restauro, do sistema de implantes ao nível dos tecidos moles:
 ѹ Elevada estabilidade óssea em torno do implante ao fim  

de 10 anos;
 ѹ Sem perda de implantes entre os 5 e os 10 anos;*
 ѹ Sem quebras de pilares ou de parafusos de pilares Straumann 

durante 10 anos de funcionamento;
 ѹ Nenhum paciente com sinais de periimplantite ao fim  

de 10 anos.**

Perda óssea marginal média ao fim  
de 10 anos (em mm)

*  Um paciente desistiu antes da avaliação dos 10 anos. Não foram perdidos mais implantes entre os 5 e os 10 anos.
** Exceto num paciente com periodontite grave
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PREVISIBILIDADE EM PACIENTES PARCIALMENTE EDÊNTULOS:  
DADOS CLÍNICOS DE 10 ANOS6,7

O estudo retrospetivo de 10 anos realizado em pacientes parcialmente edêntulos demons-
trou as elevadas e previsíveis taxas de sobrevivência e de sucesso do sistema de implantes 
ao nível dos tecidos moles Straumann®:

 ѹ Taxa de sobrevivência dos implantes (98,8 %) e taxa de sucesso dos componentes protéti-
cos secundários (97,0 %) excecionalmente elevadas ao fim de 10 anos de funcionamento

 ѹ  Corte de grandes dimensões, com 303 pacientes e 511 implantes
 ѹ Não se observaram quaisquer fraturas de implantes
 ѹ Prevalência notoriamente baixa de periimplantite (1,8 %)

*  coment. pess. Dr. Wittneben: em 278 de 303 pacientes, os componentes protéticos 100 % originais Straumann puderam ser verifi-
cados, os outros 25 pacientes não puderam ser acompanhados posteriormente dado os respetivos dentistas se terem reformado.

98,8 % 97,0 %

Taxa de sobrevivência dos  
implantes (10 anos)

Taxa de sucesso de componentes protéticos  
secundários Straumann originais* (10 anos)

Complicações: 3 % (n = 13)

• 2,57% de afrouxamento do parafuso  
de oclusão (n = 10)

• 0,26% de quebra do parafuso de  
oclusão (n = 1)

• 0,26% de quebra do pilar (n = 1)
• 0,26% de afrouxamento do pilar (n = 1)
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Mais do que um portfólio abrangente.
  Soluções para todas as suas necessidades.

Desfrute de mais flexibilidade de tratamento para os 
seus pacientes. Escolha entre uma gama completa de 
opções de tratamento para criar os resultados ideais de 
substituição de dentes para todas as indicações, desde 
a substituição de um único dente até casos totalmente 
edêntulos.

MODELOS DE IMPLANTES VERSÁTEIS, MAXIMIZANDO A FLEXIBILIDADE DE 
TRATAMENTO

A linha de implantes ao nível dos tecidos moles Straumann® está disponível com diferentes 
modelos de corpo, tendo em consideração os princípios biológicos. Isto possibilita opções 
de tratamento personalizadas, de acordo com a situação clínica específica, respeitando os 
princípios fundamentais da implantologia dentária.

Implante Standard: o pioneiro na cicatrização  
de uma etapa/transgengival
Colar com uma secção de 2,8 mm para procedimentos clássicos 
de uma etapa, em que o implante é inserido ao nível dos tecidos 
moles para cicatrização transgengival.

Implante Standard Plus: a solução flexível para mais opções
Colar de menor secção, 1,8 mm, permitindo a inserção corono-
-apical do implante em combinação com cicatrização transgen-
gival ou subgengival. Proporciona mais opções de tratamento, 
particularmente úteis para dentes na região anterior.

2,8 mm

1,8 mm
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IMPLANTES  
STANDARD

Standard
Pioneiro na abordagem  

de uma etapa

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm / 4,8 mm ∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

Standard Plus
Uma solução flexível  

para mais opções

Narrow Neck Crossfit®
Mais confiança em  
espaços limitados

Standard Plus Short
Novas possibilidades  

de tratamento

Cónico
Implantação  

imediata/precoce

IMPLANTES  
STANDARD PLUS
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COMPONENTES PROTÉTICOS DO SISTEMA DE IMPLANTES AO NÍVEL DOS TECIDOS  
MOLES STRAUMANN®. SEMPRE A ESCOLHA CERTA.

Para substituição de uma e de várias unidades, o Straumann® Tissue Level System proporciona aos seus pacientes 
soluções aparafusadas ou cimentadas. Para o tratamento de casos edêntulos, o sistema dispõe de opções fixas ou 
removíveis. Pode escolher de entre soluções com uma boa relação custo-eficácia e soluções de primeira categoria, 
independentemente de preferir um fluxo de trabalho convencional ou digital.

Substituição de uma e de várias unidades Tratamento de casos edêntulos

Cimentadas Cimentadas Fixa Removível

Pr
em

iu
m

Pilar  
de ouro

Pilar CARES®, 
ZrO2

synOcta®
1,5*

Pilar  
de ouro

Pilar CARES®, 
ZrO2

CARES® Barra Fixa 
Avançada

synOcta®
1,5*

CARES® Barra  
Fresada

synOcta®
1,5*Av

an
ça

da

Ponte aparafusada  
CARES®

Pilar  
synOcta®  

em ângulo

Pilar CARES®, 
TAN

Pilar sy-
nOcta® em 

ângulo

Pilar 
CARES®, 
titânio

CARES® Barra Fixa Avançada

Ponte  
aparafusada CARES®

Barras CARES®

St
an

da
rd

Pilar Variobase™ Pilar  
cimentável

Pilar  
sólido

LOCATOR® 

Premium:   solução para casos que requerem um grau avançado de indivi-
dualização, combinado com zircónio, para resultados de elevada 
qualidade a nível estético, ou com ligas de metais nobres

Avançada:   solução tecnicamente avançada para casos que requerem um 
maior grau de individualização

Standard:   solução com uma boa relação custo-eficácia, com componentes 
e técnicas padrão para casos simples

* Pilar base, proporcionando soluções flexíveis, desde as económicas às de elevada qualidade estética
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