
Descrição geral do sistema

STRAUMANN®  
NOVALOC®
Uma conexão fiável  
que perdura.
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Há momentos na vida em que queremos 
que uma conexão seja extremamente fiá-
vel. Até hoje, os sistemas de fixação de pró-
teses híbridas pareciam ter atingido o seu 
limite em situações de implante difíceis. 
Agora existe Novaloc®.

O sistema retentivo Novaloc® para próteses híbridas apre-
senta um revestimento inovador à base de carbono (carbo-
no amorfo tipo diamante¹) para pilares, com uma excelente 
resistência ao desgaste, colmatando até 60° de divergência 
de implante. Estão disponíveis pilares retos e angulados a 15° 
para várias alturas de gengiva, abrangendo uma vasta gama 
de situações de implante clínico. Juntamente com as suas 
matrizes de PEEK² duradouras, o sistema retentivo Novaloc® 
proporciona uma conexão fiável que perdura. Isto resulta 
numa manutenção reduzida e num elevado nível de conforto 
para o paciente. Deixe que os seus pacientes beneficiem da 
elevada resistência de uma solução de tratamento fiável.

Além disso, o sistema retentivo Novaloc® possui agora supor-
te digital, de modo a que possa melhorar ainda mais a expe-
riência dos seus pacientes e alargar a sua gama de indicações 
digitais.

SISTEMA RETENTIVO 
STRAUMANN® 
NOVALOC®
Quando a durabilidade  
e a resistência contam.

Straumann® Novaloc®



SUPERFÍCIE
Revestimento à base de carbono  
com propriedades semelhantes  

às do diamante

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
Manuseamento prático  

dos componentes 

DESEMPENHO
Excelente material, com elevada 

resistência ao desgaste

CONFORTO PARA O PACIENTE
Menos incómodo, mais conforto  

para o seu paciente

FLEXIBILIDADE
Flexibilidade para compensar  

a divergência do implante 

ORIGINAL 
Confie na conexão  

original Straumann®

“Os diamantes são eternos
Como o nome indica, o "carbono amorfo tipo diamante" (ADLC) é uma classe de 
compostos de carbono que apresenta várias das qualidades mais notáveis de um 

diamante. Os revestimentos de ADLC são comummente usados no campo dos 
dispositivos médicos (por ex. próteses de anca) uma vez que reduzem o desgaste por 

abrasão, prolongando o tempo de vida útil do dispositivo médico.”
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SUPERFÍCIE
Os revestimentos de ADLC¹ oferecem várias das 
qualidades mais notáveis de um diamante:

 → dureza
 → resistência ao desgaste
 → superfície lisa

FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO
Pilar Novaloc®, reto e angulado 
compatível com a chave de parafusos SCS padrão:

 → um instrumento para todas as aplicações
 → sistema auto-retentor que impede a aspiração
 → altura da gengiva e plataforma do implante 
marcadas a laser no pilar para uma 
identificação clara

 → disponível em todas as plataformas de 
implante Straumann (RN, WN, NNC, RC, NC)

 → 6 alturas de gengiva para o pilar reto
 → 5 alturas de gengiva para o pilar angulado

SISTEMA RETENTIVO 
STRAUMANN® 
NOVALOC®
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extra leve leve média forte extra forte ultra forte

FLEXIBILIDADE
Pilar Novaloc®, angulado a 15°
Restauração de situações com elevada 
divergência de implantes:

 → alinha um eixo de inserção protética comum 
com um máximo de 60° de divergência  
de implantes

 → reduz o esforço e desgaste unilaterais

CONFORTO PARA O PACIENTE
 → a matriz encaixa no devido lugar de 
forma audível e tangível, assegurando um 
assentamento correto da prótese

 → os pilares angulados alinham o eixo de 
inserção da prótese, permitindo uma 
inserção exata

 → o pequeno mecanismo condutor SCS do pilar 
reto reduz a acumulação de detritos

ORIGINAL
Com base na conexão original implante-pilar

 → componentes perfeitamente compatíveis
 → excelente assistência técnica e apoio  
ao cliente

DESEMPENHO
Em combinação, os materiais PEEK² e ADLC1 
contribuem para:

 → excelente resistência ao desgaste
 → excepcional desempenho a longo prazo
 → manutenção reduzida
 → fricção reduzida entre o pilar e a matriz

 → os encaixes de matriz de PEEK2 apresentam 
excelentes propriedades físicas e químicas

 → a matriz acomoda até 40° de inserção 
protética entre dois implantes

 → 6 potências de retenção oferecem o melhor 
ajuste da retenção da prótese

 → alojamento da matriz disponível em titânio 
ou PEEK² de cor neutra
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SIMPLESMENTE 
RESISTENTE 
A comparação entre as propriedades físicas 
dos vários revestimentos realça o elevado 
nível de desempenho do revestimento ADLC¹ 
para pilares. Dentistas, técnicos e, acima de 
tudo, os pacientes beneficiam de:

 → menos manutenção
 → menos incómodos
 → mais conforto
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Rugosidade da superfície (Ra) dos pilares 
retentivos para próteses híbridas⁶
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A rugosidade da área de uma superfície 
é indicada pelo parâmetro de rugosi-
dade Ra – quanto menor for o valor do 
parâmetro, mais lisa será a superfície. 

GARANTIA DE 10 ANOS: SINTA A SEGURANÇA.
A qualidade dos nossos pilares Novaloc® é sustentada por 
uma promessa de qualidade de longo prazo: ao longo de um 
período de dez anos, se necessário, substituiremos os seus  
pilares Novaloc®!⁷

Uma superfície lisa do pilar é menos 
abrasiva contra os encaixes retentivos e 
contribui para uma maior longevidade.
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Abordagem ao fluxo de trabalho restaurativo 100 % digital 
para soluções de implantes removíveis.

LIBERDADE
 → Funciona com os principais sistemas  
de scanner intraoral

 → Guarde e aceda digitalmente aos 
dados dos casos

 → Aumente a gama de aplicação do seu 
scanner intraoral

 → Escolha entre o fluxo de trabalho ao 
nível do pilar ou ao nível do implante

 → Selecione digitalmente o pilar no 
software dentário*

RAPIDEZ
 → Menos consultas para o paciente
 → Menos etapas de trabalho manual

8 Straumann® Novaloc®

PRECISÃO
 → Os scanbodies Novaloc® são 
combinados de forma perfeita  
através do desenho

Aquisição de dados

*Para fluxo de trabalho ao nível do pilar

Planeamento Cirurgia Colocação de pilares
(para fluxo de trabalho  

ao nível do pilar)

Pilar Novaloc®

ACELERE O RENDIMENTO DO SEU 
CONSULTÓRIO COM O FLUXO DE TRABALHO 
DIGITAL NOVALOC®

O FLUXO DE TRABALHO DIGITAL 
NOVALOC® É:
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Colocação de pilares
(para fluxo de trabalho  

ao nível do pilar)
Digitalização Desenho de prótese

Análogos resposicionáveis 
Novaloc® para impressão 3D

Scanbodies Novaloc® 
para digitalização 

intraoral ao nível do pilar

DESENHO PÓS-CIRÚRGICO 
RÁPIDO E PRECISO

Para mais informações sobre a nova solução de fluxo  
de trabalho digital, é favor contactar o seu representante 
Straumann local.

Monoscanbody para 
digitalização intraoral ao 

nível do implante
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AS SUAS NOTAS
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