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Resultados em que pode confiar.
5 anos de desempenho clínico validado.

Trata‑se de um verdadeiro 
avanço. Posso colocar um 
implante Roxolid®, fazer 
o restauro, ir para casa e 

dormir descansado.
 

Dr. C. Kunavisarut,  
Tailândia na EAO 2015 em Estocolmo.
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Temos tanta confiança na qualidade e durabi‑
lidade de cada implante Roxolid®, que ofere‑
cemos uma garantia líder de mercado:

 ѹ  A garantia Roxolid® acrescida para toda 
a vida abrange não só o implante, como 
também parte do custo do tratamento, em 
caso de fractura de um implante.

 ѹ A garantia Roxolid® acrescida para toda 
a vida é mais que uma promessa para a 
vida, define padrões e proporciona uma 
confiança adicional nos implantes Roxolid®, 
independentemente do tipo que escolher.

A resistência dos implantes Roxolid® reflecte‑se 
na prática diária. A taxa de fractura acumulada 
de todos os implantes Roxolid® de Ø 3,3 mm 
do mercado é muito reduzida ‑ 0,04 %.*** Esta é 
significativamente mais baixa quando compa‑
rada com os implantes de titânio.
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Resistência superior à fadiga (%)  
Roxolid® SLActive® em comparação com o  

SLActive® de titânio***

Ø 3,3 mm

A nossa garantia confere uma confiança 
adicional aos implantes Roxolid®, 

independentemente do tipo que escolher.

Roxolid® Garantia  
 acrescida para  
  toda a vida.

A nossa qualidade. A sua garantia.
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Straumann® Roxolid®

Mais do que sólido – Roxolid®.
Reduzindo a necessidade  

de invasão.
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Trata-se de um verdadeiro avanço para mim.  
Posso colocar um implante Roxolid®, fazer o restauro,  

ir para casa e dormir descansado.

Dr. C. Kunavisarut, Tailândia na EAO 2015 em Estocolmo.
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Um alicerce sólido  
   para a reconstrução.

Roxolid® – Estabelece novos padrões.

Roxolid® é uma liga de alto desempenho, 
especificamente concebida pela Straumann® 
para proporcionar uma resistência superior à 
do titânio puro e excelentes capacidades de 
integração óssea. 

Desde o seu lançamento em 2009, o Roxolid® tem sido usado com êxito na 
colocação de implantes em pacientes com espaços reduzidos ou com substrato 
ósseo limitado. Os dados clínicos reunidos desde a sua introdução confirmam 
que a utilização dos implantes Roxolid® com diâmetro inferior ajuda a evitar o 
aumento ósseo, reduz a necessidade de invasão e cria oportunidades de trata-
mento para pacientes com uma quantidade insuficiente de osso.1-3

 ѹ Maior aceitação pelo paciente 4
 ѹ Mais opções de tratamento 6
 ѹ Material muito inovador  8
 ѹ Desempenho clínico validado 10
 ѹ Roxolid® garantia acrescida para toda a vida 11

DESCUBRA O ROXOLID®:
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Os implantes dentários são uma opção de tratamento previsível 
e bem estabelecida para substituir dentes em falta. No entanto, 
muitos pacientes hesitam em enfrentar um tratamento com 
implantes e sentem-se apreensivos se for necessário um proce-
dimento de aumento ósseo.  

Quer pretenda aumentar o nível de aceitação dos tratamentos com implantes por parte dos pacientes, ou 
optar pela paz de espírito de técnicas menos invasivas. O Roxolid® proporciona mais confiança quando são 
colocados implantes de diâmetro reduzido, e mais flexibilidade de opções de tratamento com implantes 
mais pequenos, especialmente nos casos em que é possível evitar o aumento ósseo.1,4

Maior aceitação pelo paciente
com planos de tratamento menos invasivos.
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O FACTO DE NÃO SEREM NECESSÁRIOS PROCEDIMENTOS INVASIVOS DE 
ENXERTO COM O ROXOLID® OFERECE-LHE A SI E AOS SEUS PACIENTES 
INÚMEROS BENEFÍCIOS1,2:

 ѹ Minimizar a ansiedade dos pacientes com tempos de tratamento mais curtos
 ѹ Cicatrização mais rápida e menor desconforto pós-operatório com implantes mais 

pequenos e mais curtos
 ѹ Implantes de menor dimensão protegem estruturas vitais e a vascularização
 ѹ Minimizar a apreensão mental com custos de tratamento mais acessíveis

5

Vantagens claras
para si e para os seus pacientes.

Tem pacientes que hesitam em optar pelas terapias com 
implantes por preocupação com os procedimentos de 
enxerto, tempos de tratamento prolongados ou custo 
exorbitante da terapia?

Os planos de tratamento Roxolid® podem resolver muitas das dúvidas dos pacientes – 
imagine as possibilidades para a sua clínica. A superfície hidrófila do SLActive® foi concebida 
para promover uma cicatrização mais rápida e uma maior previsibilidade do tratamento, 
mesmo em indicações mais complexas.5,6,11 As excelentes propriedades de integração óssea 
dos implantes Roxolid® SLActive® ajudam a reduzir a complexidade geral do tratamento e 
a melhorar a aceitação pelo paciente.1-4,7,8

Estava com receio de que fosse necessário transplantar osso. 
O implante que tenho agora, foi como uma bênção para mim.

 
Elke Z., Alemanha, recebeu implantes Roxolid® há cinco anos.
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Mais opções de tratamento.
   Implantes de vários diâmetros.

Os implantes Roxolid® de diâmetro reduzido propor-
cionam mais opções de tratamento com implantes mais 
pequenos e mais resistentes. Pode oferecer aos seus 
pacientes uma solução concebida para dar resposta às 
suas necessidades individuais.4

COMPARATIVAMENTE COM OS IMPLANTES DE TITÂNIO STRAUMANN® 
DE Ø 3,3 MM, OS IMPLANTES ROXOLID® DE Ø 3,3 MM PERMITEM-LHE 
ABRANGER AS SEGUINTES INDICAÇÕES:

 ѹ Restauração de um único dente nas regiões anterior e pré-molar
 –  Sem limitações para incisivos laterais no maxilar superior ou para incisivos centrais e 

laterais no maxilar inferior
 ѹ Pontes suportadas por dois implantes Roxolid® de Ø 3,3 mm

 – Sem necessidade de combinação com implante de maiores dimensões
 – Sem necessidade de imobilização da supra-estrutura
 ѹ Dentadura completa suportada por dois implantes Roxolid® de Ø 3,3 mm

 – Sem necessidade de colocação de mais de dois implantes no maxilar inferior

OS IMPLANTES ROXOLID® DE DIÂMETRO REDUZIDO APRESENTAM VÁRIAS 
VANTAGENS EM RELAÇÃO AOS IMPLANTES DE DIÂMETRO NORMAL, COMO 
POR EXEMPLO:

 ѹ perfuração reduzida – preserva estruturas vitais e a vascularização
 ѹ colocação mais fácil – poupando tempo e desconforto para o paciente 
 ѹ Melhor adaptação em espaços reduzidos – o que leva a tratamentos de menor 

complexidade

Implante Straumann®  
Bone Level 

em titânio de Ø 4,1 mm

Implante Straumann®  
Bone Level 

Roxolid® de Ø 3,3 mm

Os implantes Roxolid® estão disponíveis com a bem documentada 
superfície SLA®, e a superfície SLActive® altamente osteocondutora. 

O portefólio de implantes Roxolid® está disponível em todas as  
linhas, diâmetros e comprimentos de implantes Straumann®.
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A Straumann desenvolveu também o implante 
curto Roxolid® de 4 mm, o implante mais curto 
do tipo aparafusado com ligação interna dispo-
nível no mercado. Isto proporciona ainda mais 
opções de tratamento.

Os implantes Roxolid® de menores dimensões têm o potencial de preservar 
estruturas periimplante e de evitar os procedimentos invasivos de enxerto 
ósseo, salvaguardando assim o osso existente e a irrigação vascular.

 ѹ Perfeitamente adequado ao tratamento de pacientes parcial e 
totalmente edêntulos com disponibilidade óssea vertical muito limitada 
na região posterior. 

 ѹ Possibilidade de tratar pacientes sem aumentos ósseos verticais 
complexos.

Reduzindo a  
 necessidade de invasão
pela utilização de implantes  
  mais curtos.

7

Roxolid® SLActive® 
Implante curto de 4 mm

Implante de titânio de
comprimento padrão Straumann®
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Roxolid® é uma liga metálica composta por 15 % de 
zircónio e 85 % de titânio. A combinação destes dois 
metais origina um material com resistência à tensão 
e à fadiga muito superior à dos implantes de titânio 
comparáveis.

Os testes mecânicos provaram que o Roxolid® é verdadeiramente mais resistente que o 
titânio de grau 4. O nosso material único combina elevada resistência mecânica com 
excelente  condutividade óssea e abre a porta a uma nova geração de pequenos implantes. 
As propriedades mecânicas incrementadas do Roxolid® alargam as indicações da terapia de 
implantes a situações clínicas mais complexas e permitem a promoção de uma abordagem 
de tratamento minimamente invasivo que é particularmente adequada a pacientes idosos 
com disponibilidade limitada de substrato ósseo.4

Material muito inovador.
Mais resistente que o portefólio titânio.

RESISTÊNCIA SUPERIOR À TENSÃO9

Straumann® Roxolid®Titânio Straumann® de grau 4Titânio normal de grau 4

[MPa]

1000
[MPa]

825
[MPa]

550
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A RESISTÊNCIA DOS IMPLANTES ROXOLID® REFLECTE-SE NA PRÁTICA DIÁRIA:

O Roxolid® apresenta uma taxa reduzida de fracturas de 0,04 %.10 Esta é a taxa de fractura 
acumulada de todos os implantes Roxolid® de pequeno diâmetro disponíveis no mercado e 
é significativamente mais baixa quando comparada com os implantes de titânio.

Os implantes Roxolid® SLActive® (Ø 3,3 mm) exibem uma maior resistência à fadiga em 
comparação com os implantes de titânio SLActive®.

BL NC Implante Bone Level / Narrow Crossfit®
BLT NC  Implante Bone Level Tapered /  

Narrow Crossfit®
TL RN S  Implante Tissue Level /  

Regular Neck / Standard

TL RN SP  Implante Tissue Level / Regular Neck /  
Standard Plus

TL RN TE  Implante Tissue Level / Regular Neck /  
Implante Tapered Effect
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RESISTÊNCIA CRESCENTE À FADIGA POR TIPO DE IMPLANTE10
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Desempenho clínico validado.
Resultados em que pode confiar.

A utilização com êxito dos implantes Roxolid® tem sido docu-
mentada em numerosas indicações clínicas.6

Novos dados de um estudo multicêntrico aleatorizado demonstram que os implantes Roxolid® Ø 3,3 mm 
proporcionam uma alternativa segura e fiável aos implantes dentários de titânio de grau 4.2 Os dados do 
acompanhamento de 5 anos mostraram que o sucesso e sobrevivência se mantêm ao longo do tempo 
e confirmaram as credenciais dos implantes Roxolid® de pequeno diâmetro em maxilares inferiores 
edêntulos. Não se verificou uma diferença estatisticamente significativa entre as alterações do nível da 
crista óssea com o Roxolid® comparativamente com os implantes de titânio, cinco anos após a colocação 
do implante.

Alteração do nível ósseo

Roxolid®Titânio

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

Sobrevivência dos implantes

97,8 %
SLActive® de titânio

5 anos de desempenho clínico validado.2

Não se verificou uma diferença estatisticamente significativa entre as alterações do nível da crista óssea 
com o Roxolid® comparativamente com os implantes de titânio, cinco anos após a colocação do implante.

98,9 %
Roxolid® SLActive®
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Temos tanta confiança na qualidade e durabilidade de 
cada implante Roxolid®, que oferecemos uma garantia 
líder de mercado.

Construímos uma história de sucesso com base nesta fórmula; a garantia Roxolid® acrescida 
para toda a vida é a nossa confirmação. É bom saber que quando escolhe Roxolid® está a 
beneficiar de mais de 60 anos de experiência em medicina dentária da Straumann® e que 
dispõe de um parceiro de confiança quando opta por um procedimento menos invasivo para 
o seu paciente. Uma vez que os nossos implantes foram concebidos para durar uma vida, a 
nossa garantia vai mais além.

 ѹ A garantia Roxolid® acrescida para toda a vida
abrange não só o implante, como também parte do custo 
do tratamento, em caso de fractura de um implante.

 ѹ A garantia Roxolid® acrescida para toda a vida
é mais que uma promessa para a vida, define padrões 
e proporciona uma confiança adicional nos implantes 
Roxolid®, independentemente do tipo que escolher.

Roxolid® garantia acrescida  
  para toda a vida.

A nossa qualidade. A sua garantia.

Straum
ann®
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® Lifetime+ Guarantee

Our quality. Your assura
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e.
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Desempenho clínico validado.
Aproveite o poder de Roxolid®.

Os estudos clínicos têm documentado a utilização com 
êxito dos implantes Roxolid® em numerosas indicações 
clínicas.*

Um acompanhamento de cinco anos recentemente publicado, após um estudo multicêntrico 
aleatorizado demonstrou que os implantes Roxolid® de Ø 3,3 mm proporcionam uma 
alternativa fiável e clinicamente validada aos implantes de titânio de grau 4.** As 
propriedades mecânicas incrementadas do Roxolid® alargam as indicações da terapia de 
implantes a situações clínicas mais complexas e permitem a promoção de uma abordagem 
de tratamento minimamente invasivo.

SLActive® de titânio

97,8 %
Roxolid® SLActive®

98,9 %

* http://www.straumann.com/science‑roxolid.html ** Müller F et al. (2015); BMC Oral Health 12; 15(1):123 *** Dados do ficheiro.

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

titânio Roxolid®

Alteração do nível ósseo**

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

Não se verificou uma diferença estatisticamente significativa entre as alterações do nível da crista óssea com o Roxolid® 
comparativamente com os implantes de titânio, cinco anos após a colocação do implante.

Sobrevivência dos implantes**
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Apoiada por um dos programas clínicos mais 
extensivos, a história de sucesso do Roxolid® 

está documentada por mais de 5 anos de 
ensaios pré‑clínicos e clínicos.**

Resultados em que pode confiar.
5 anos de desempenho clínico validado.
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