
Mais do que  
     um pilar de titânio. 
 A sua ligação de confiança  
     entre o implante  
         e a restauração.

Variobase® C
AGORA disponível no software Sirona

Variobase® para CEREC® passa a ser 

Straumann® Variobase® C
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Mais do que ganhar toda a cadeia de valor.
   O pilar de titânio original para  
         o seu fluxo de trabalho no consultório. 

O fluxo de trabalho de próteses implanto-suportadas no consultório 
proporciona uma forma rápida, eficiente e com boa relação custo-eficácia 
para os seus casos de restauração de implantes. 
Graças à nossa colaboração com a Sirona, o Straumann® Variobase® C 
está agora disponível no software Sirona. Com esta opção, pode tirar o 
máximo partido das vantagens de um fluxo de trabalho para implantes 
no consultório, além de conseguir a ligação original implante-pilar 
Straumann® e um perfil de saída harmonizado para as plataformas de 
implantes Bone Level. 
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O DESENHO DO PILAR FAZ A DIFERENÇA PARA O SEU PACIENTE

O nosso desenho aperfeiçoado do Bone Level NC e RC Variobase® C possibilita 
um perfil de saída optimizado, destinado a promover um excelente resultado 
estético para a sua restauração. Além disso, os seus pacientes podem beneficiar 
de um procedimento de limpeza mais fácil devido ao desenho côncavo do colar.

 ѹ NC e RC Bone Level Variobase® C 
 ѹ Aumento de 1 mm na altura da gengiva 
 ѹ Desenho côncavo do colar

 ѹ NC Bone Level Variobase® C 
 ѹ Redução no diâmetro da plataforma de Ø 4,5 para Ø 3,8 mm 

A LIGAÇÃO ORIGINAL IMPLANTE-PILAR

Confie na perfeita harmonia de design entre os implantes 
Straumann e os componentes protéticos correspondentes. Utilize 
a ligação original Straumann® para beneficiar de: 
 ѹ componentes perfeitamente compatíveis 
 ѹ fiabilidade baseada em evidências clínicas comprovadas a 

longo prazo
 ѹ excelente assistência técnica e apoio ao cliente
 ѹ 10 anos de garantia Straumann®*

Desenho côncavo do colar do 
Variobase® C para implantes 
Straumann® Bone Level

Colar de desenho convexo para 
pilar de titânio de terceiros 
para CEREC® alegadamente 
compatível com os implantes 
Straumann® Bone Level.

*  Para os termos e condições da Garantia Straumann® (incluindo o território da 
Garantia), consulte a brochura Garantia Straumann® (159.360/pt).

Desenho aperfeiçoadodo produto paraBone Level
NC & RC

Variobase®C
Straumann®
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O Variobase® C é compatível com o corpo de referência Sirona, pilar 
de digitalização Sirona e os blocos de material com canal do parafuso 
pré-fabricado.
Seleccione as respectivas peças conforme se mostra na tabela seguinte: 

*  Use o corpo de referência de tamanho L quando utilizar o pilar de digitalização Sirona para 
a digitalização. 

O SEU CAMINHO PARA RESTAURAR OS IMPLANTES STRAUMANN COM  
O STRAUMANN® VARIOBASE® C

Passo 1 – Encomenda

Variobase® C Tamanho do corpo 
de referência 

Sirona

Sirona ScanPost Bloco de material 
tamanho do 

orifício do parafuso

L S BL 4.1 L L
RC, GH 1 mm

022.0044

S S BL 3.3 L * S
NC, GH 1 mm

022.0043

S Indisponível S
NNC

022.0018

L SSO 4.8 L L
RN

022.0019

L SSO 6.5 L L
WN

022.0020

Variobase®C
AGORA disponívelno software Sirona

Straumann®
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 ѹ Encomende o Variobase® C através do canal de vendas da Straumann da 
sua preferência

 ѹ Encomende o corpo de referência e o pilar de digitalização Sirona através do 
canal de distribuição da Sirona

 ѹ Encomende o bloco de material com canal de parafuso pré-fabricado 
através da rede de distribuição do fabricante do material 

Atenção: As versões mais antigas do Variobase® para CEREC RC (022.0024) e NC 
(022.0025) não são compatíveis com os respectivos sucessores Variobase® C RC 
GH 1 mm (022.0044) e NC GH 1 mm (022.0043) devido a diferentes parâmetros 
de design dos produtos. 

Passo 2 – Digitalização intra-oral 

Insira o Variobase® C ou 
o pilar de digitalização 

Sirona no implante

Coloque o corpo de 
referência Sirona no 
Variobase® C ou no 

pilar de digitalização 
Sirona 

Proceda à digitalização 
intra-oral 
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Passo 4 – Finalização e inserção 

 ѹ Verifique o encaixe da restauração intraoral-
mente no Variobase® C 

 ѹ Proceda à finalização da restauração empre-
gando procedimentos standard

 ѹ Cimente* a restauração no Variobase® C
 ѹ Proceda à inserção final na boca do paciente

*  Para obter informações sobre a cimentação adequada, 
queira consultar as instruções de utilização disponíveis em 
ifu.straumann.com

Passo 3 – Concepção e produção 

 ѹ Seleccione o Variobase® C na biblioteca de 
implantes do sistema CAD/CAM para desenhar a 
restauração.

 ѹ Proceda à fresagem da restauração

Software Sirona CEREC® 
máscara de selecção

Use o seu software Sirona para seleccionar o original Straumann® Variobase® C.

Estão disponíveis conjuntos de materiais Variobase® C para as seguintes ofertas 
do software Sirona. Descarregue o conjunto de material Variobase® C a partir 
do website da Sirona. 

Software Versão Disponibilidade

CEREC® 4.3 ou posterior Já disponível

CEREC® Premium 4.4 ou posterior Verão de 2016

In-Lab 15.1 ou posterior Verão de 2016
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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

CEREC® e ScanPost® são marcas comerciais registadas da Sirona Dental Systems, Inc., E.U.A.

© Institut Straumann AG, 2016. 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
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