
Straumann® BLT ∅ 2,9 mm – SmallOne
Nasceu mais uma lenda:
pequeno, resistente e duradouro.

EXCELÊNCIA EM CARGA IMEDIATA
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Os pacientes esperam soluções de sucesso mesmo em 
situações difíceis, como espaços interdentários limitados 
ou volume ósseo reduzido. Indicações difíceis requerem 
soluções inovadoras.

Straumann® BLT ∅ 2,9 mm2
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Implante dedicado de pequeno diâmetro com tudo para inspirar 
confiança numa solução para espaços interdentários reduzidos 
ou cristas estreitas: menos invasivo e verdadeiramente fiável 
com um resultado que satisfaz. 

O SmallOne possui a resistência mecânica notável do nosso material Roxolid® e o elevado 
potencial de cicatrização da nossa superfície SLActive®. Deste modo, foi possível a criação 
de um implante com escassos 2,9 mm de diâmetro sem comprometer a resistência.

Novos componentes protéticos com um desenho oval único que dão resposta aos desafios 
estéticos. Estes proporcionam espaço suficiente para os tecidos moles circundantes alcan-
çarem resultados estéticos satisfatórios na região anterior.

Com o SmallOne, pode tratar os seus pacientes com confiança e oferecer uma solução de 
tratamento ideal que aumenta o nível de aceitação do paciente.

O SmallOne tem uma herança forte. 
Foi forjado em ciência lendária. 

ESTÉTICA DE ASPECTO 
NATURAL

Desenho protético inovador, 
com uma correspondência muito 

próxima à anatomia do dente.

TOTAL RESISTÊNCIA
Opção de tratamento resistente e 

fiável, graças ao Roxolid®.

MENOS INVASIVO*
Combinação perfeita de forma, 

resistência e poder de cicatrização.

 Straumann® BLT ∅ 2,9 mm 3

*se for possível evitar a GBR
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 | Total resistência
 ѹ Resistência – propriedades mecânicas notáveis 

com o Roxolid®
 ѹ Fiabilidade 

 ‒ Aperto a 35 Ncm como todos os outros 
pilares Straumann.

 ‒ Temos tanta confiança na qualidade dos 
nossos implantes que todos os implantes 
Straumann® Bone Level Tapered ∅ 2,9 mm 
estão cobertos pela nossa garantia vitalícia 
Straumann® Lifetime Plus Guarantee para 
implantes Roxolid®.

4

Atingir novas dimensões.

O SmallOne foi especialmente criado para solu-
cionar desafios estéticos em situações difíceis, 
como espaços interdentários limitados ou 
disponibilidade óssea reduzida.

Straumann® BLT ∅ 2,9 mm
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    Estética de 
aspecto natural

Desenho protético inovador com uma correspon-
dência muito próxima à anatomia do dente:

1. forma oval única para os tecidos moles
2. Consistent emergence profiles™
3. três alturas de gengiva

Novo: conexão cónica indexada Small CrossFit™para 
estabilidade mecânica de longo prazo

1

2

 | Menos invasivo
Com base na nossa família BLT clinicamente comprovada, 
o SmallOne maximiza os benefícios do nosso material e 
capacidades da superfície para um procedimento mais rápido, 
menos traumático com um implante de ∅ 2,9 mm:
 ѹ Desenho cónico – maior estabilidade primária
 ѹ Roxolid® – invasão reduzida com implantes mais pequenos*
 ѹ SLActive® – poder de cicatrização alargado, concebida para 

maximizar o sucesso e previsibilidade do tratamento

5 Straumann® BLT ∅ 2,9 mm 5

*se for possível evitar a GBR
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A agenesia dentária, também conhecida como ausência congénita de dentes, é a falta de 
desenvolvimento de um ou mais dentes. É uma das anomalias dentárias mais comuns e 
um problema que pode ter consequências graves para a qualidade de vida dos pacientes, 
especialmente para a vida social dos pacientes mais jovens. 
Com uma prevalência de 0,8 a 2 % nos incisivos* laterais, a agenesia representa um total 
entre 8 000 e 20 000 pacientes por cada milhão de habitantes com incisivos laterais em 
falta. 

O Straumann® SmallOne proporciona a flexibilidade necessária para solucionar o desafio 
constituído pelas necessidades desta população de pacientes. Estes pacientes merecem 
uma opção de tratamento previsível com resultados estéticos de alto nível.

Concebido para um resultado de 
aspecto natural.  
Criado para um ajuste perfeito.

BENEFICIE DA VANTAGEM CLÍNICA

Mais confiança ao colocar implantes de diâmetro reduzido. 
O Straumann® BLT ∅ 2,9 mm foi concebido para conseguir os resultados estéticos desejados 
e proporcionar um tratamento fiável, sustentável e minimamente invasivo para pacientes 
mais jovens com agenesia dentária.

Paciente com agenesia 
dentária

Planeamento com 
coDiagnostiX®

CBCT pós-operatório eviden-
ciando posicionamento à 
direita do implante (protocolo 
de dose ultra-reduzida) 

Implante inserido com Loxim™

Colocação de parafuso de 
cicatrização após período de 
cicatrização de 9 semanas

*Marchi L.M., Pini N.I., Hayacibara R.M., Silva R.S., Pascotto R.C. Congenitally missing maxillary lateral incisors: functio-
nal and periodontal aspects in patients treated with implants or space closure and tooth re-contouring. Open Dent. J. 
2012;6:248–254

Reconstrução anatómica de 
coroa provisória

Moldagem final com pilar de 
moldagem personalizado

Paciente após tratamento 
bem sucedido com implantes 
Straumann® BLT 2,9 mm

Imagens gentilmente cedidas pelo Dr. Vietor, Alemanha

66 Straumann® BLT ∅ 2,9 mm
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Contacte hoje mesmo o seu representante local da Straumann® para 
saber mais acerca do SmallOne. 
Ou visite http://smallone.straumann.com

 Straumann® BLT ∅ 2,9 mm 7

Suficientemente pequeno para encaixar.
Suficientemente resistente para durar.
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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

© Institut Straumann AG, 2021. 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 das suas afiliadas.
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