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Sistema de implante Straumann® Tissue Level

Um clássico para uma 
confiança intemporal.
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Utilizo o implante Straumann® Tissue Level em 
todas as situações, é o meu sistema de eleição. 
Ao longo dos últimos 20 anos, tem vindo a ser 
um factor de sucesso a longo prazo para o meu 
consultório. É uma solução simples, fácil, com a 
qual todos saem a ganhar.
Robert A. Jaffin
DMD, EUA.
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O valor de um padrão clássico é apreciado e partilhado por gera‑
ções. O seu sucesso tem sido provado vezes sem conta, confere 
tranquilidade e é constantemente aperfeiçoado por pessoas 
dedicadas.

Único quando foi lançado em 1997, o sistema de implante Straumann® Tissue 
Level é agora um verdadeiro padrão de excelência em implantologia dentária. 
Com mais de 13 milhões de implantes colocados desde 2003, é hoje um dos 
sistemas de implante mais previsíveis e bem documentados do mercado. Um 
sistema baseado num desenho intemporal, continuamente reforçado por 
desenvolvimentos inovadores, que contribuem para o sucesso e resultados 
notáveis a longo prazo e em que podemos confiar.

Os nossos implantes Tissue Level estabelecem a base para resultados fiáveis. 
Combinados com a nossa extensa gama de soluções protéticas concebidas 
para máxima precisão, formam uma combinação perfeita para o sucesso a 
longo prazo. 

Desenho intemporal e precisão protética em harmonia.

Continuidade e sucesso que 
inspiram gerações

FÁCIL DE UTILIZAR
Fluxo de trabalho simples. Fácil de 

colocar. Fácil de restaurar.
Fácil de manter.

VERSÁTIL
Uma solução adaptável a cada 

necessidade clínica e cada fluxo 
de trabalho.

FIÁVEL 
Desempenho clínico notável 

com precisão inigualável para um 
sucesso duradouro. 

 Sistema de implante Straumann® Tissue Level 3

490.269.indd   3 27/04/2017   09:27



A correspondência perfeita, 
concebida para o sucesso 
a longo prazo.

 | Fiável
Preservar a saúde peri-implantar1

 ѹ O colo maquinado controla a cicatrização dos tecidos 
peri‑implantares e preserva os tecidos moles que se formam 
em redor do implante durante a fase de cicatrização

 ѹ O perfil de emergência integrado promove a modelação de 
tecidos moles

 ѹ A interface entre implante e pilar fica posicionada acima do 
nível ósseo

 ѹ Ausência de microgaps na zona crítica de cicatrização

 | Original
Um encaixe perfeito com componentes originais

 ѹ Conhecimento das dimensões e tolerâncias exactas.
 ѹ O fabrico de alta precisão e um extenso processo de 

inspecção asseguram uma qualidade consistente
 ѹ Garantia vitalícia com os componentes originais Straumann® 

CARACTERÍSTICAS
1.  Cabeça cónica do 

parafuso

2.  Interface cónico 
ajustado entre implante 
e pilar 

3.  Parafuso de tensão 

4.  Engate profundo entre 
implante e pilar 

VANTAGENS
1.  Efeito auto‑fixante, sem 

esforços de pico

2.  Conexão selada

3.  Evita afrouxamento ou 
quebra dos parafusos

4.  Elevada estabilidade

1

2

3 4
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 | Versátil
Uma solução abrangente para cada necessidade clínica

 ѹ Vasta gama de soluções protéticas
 ‒ Aparafusadas ou cimentadas
 ‒ Para uma casos unitários e múltiplos
 ‒ Da eficácia em termos de custos ao nível Premium
 ‒ Para fluxos de trabalho convencionais e digitais

 ѹ Posicionamento preciso e flexível com a conexão synOcta® 
 ‒ A conexão interna garante uma ligação segura e protege contra a 
rotação 

 ‒ O formato octogonal permite o posicionamento flexível e preciso do 
pilar

 ‒ A combinação do cone Morse de 8° com soldagem a frio, assegura um 
posicionamento vertical fiável

 ѹ Opções de implante versáteis maximizam a flexibilidade do tratamento
 ‒ Implante Standard com colo de 2,8 mm: a solução pioneira para uma 
cicatrização transgengival numa só etapa

 ‒ Implante Standard Plus com colo de 1,8 mm: a solução flexível para 
mais opções

 | Fácil de utilizar
Reduz muito a complexidade do tratamento

 ѹ Cirurgia numa única fase com controlo integrado de tecidos moles
 ѹ Fácil de restaurar com acesso desimpedido à conexão do implante
 ѹ Fácil de manter devido à altura do colo maquinado

IMPLANTES 
STANDARD 

Standard
Pioneiros da 

abordagem de 
uma só fase

∅ 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 

espaço limitado

Standard Plus curto
Novas possibilidades 

de tratamento

Tapered Effect
Implantação  

imediata/precoce

IMPLANTES  
STANDARD PLUS 
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Acho que o estudo de Derks1 é realmente fascinante porque analisa 
a real aplicação de um implante. O que faz com que o estudo de 
Derks seja importante para mostrar o implante Tissue Level e a 
saúde para os tecidos peri-implante é o facto de a carga bacte-
riana ser afastada do osso, evitando-se dessa forma a perda óssea 
preliminar em redor do topo do implante.
David French
BSc, DDS, Canadá.
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Motivos para confiar. 
Vantagens clínicas 
comprovadas.

PADRÃO DE EXCELÊNCIA COMPROVADO 

CONCEBIDO PARA PRESERVAR A SAÚDE 
PERI-IMPLANTAR1

Um grande estudo independente sobre a peri‑implantite1 demonstrou 
diferenças substanciais entre os sistemas de implante e a ocorrência de peri‑
implantite. A probabilidade de um diagnóstico de peri‑implantite nove anos 
após o tratamento com implante foi a mais baixa com os implantes Straumann® 
Tissue Level SLA, comparativamente com os sistemas alternativos.

Straumann | 1

Nobel Biocare | 3.7

Astra® Tech Implant System | 3.5

98,3 % Implantes Nobel Biocare com a superfície TiUnite®
96,6 % Implantes Astra Tech com superfície TiOblast® 
Todos os implantes Straumann TL com superfície SLA®.

Taxas de probabilidade de peri-implantite 
nove anos após a colocação do implante1

O desenho do implante Straumann® Tissue Level considera os princípios bioló‑
gicos cruciais da cicatrização de tecidos moles e duros. A simulação da situação 
natural da formação biológica da largura de tecido é crucial para a saúde dos 
tecidos peri‑implantares. A preservação dos tecidos e aderências formadas em 
redor do implante ajuda a assegurar o sucesso do tratamento a longo prazo e 
reduz significativamente o risco de inflamação e reabsorção óssea.2,3 

Este desenho icónico comprovou a sua eficácia e continuará a constituir 
motivo de tranquilidade a longo prazo, uma e outra vez.
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Desempenho notável.
Comprovados. Testados. Confiáveis.

O nosso implante Tissue Level tornou‑se num dos 
sistemas mais previsíveis e bem documentados actual‑
mente no mercado. Confie nesta herança e beneficie dos 
nossos aperfeiçoamentos tecnológicos continuados:
 ѹ 2006: superfície de implante SLActive® para um extenso poder de cicatrização
 ѹ 2009: liga Roxolid® com resistência mecânica inigualável
 ѹ 2012: implante Narrow Neck CrossFit® pra espaços interdentários limitados

RESULTADOS EM PACIENTES PARCIALMENTE EDÊNTULOS: 10 ANOS DE 
DADOS CLÍNICOS4,5

O estudo retrospectivo de 10 anos em pacientes parcialmente edêntulos demonstrou taxas elevadas de 
sobrevivência e sucesso para o sistema de implante Straumann® Tissue Level:
 ѹ notáveis taxas de sobrevivência do implante (98,8 %) e de sucesso dos componentes protéticos 

secundários (97,0 %) após 10 anos 
 ѹ tamanho alargado da amostra: 303 pacientes e 511 implantes
 ѹ não se observaram fracturas de implantes
 ѹ taxa de prevalência de peri‑implantite extremamente baixa (1,8 %)

*  Comunicação pessoal: Dr. Wittneben: em 278 dos 303 pacientes, foi possível verificar que 100% dos componentes protéticos eram originais 
Straumann; não foi possível contactar 25 pacientes devido à reforma dos respectivos médicos dentistas durante o período do estudo.

  

Taxa de sobrevivência dos 
implantes (10 anos)

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

Complicações: 3 % (n = 13)

• 2,57 % Afrouxamento de parafuso 
oclusal (n = 10)

• 0,26 % Fractura de parafuso oclusal 
(n = 1)

• 0,26 % Fractura de pilar (n = 1)
• 0,26 % Afrouxamento de pilar (n = 1)

98,8 % 97,0 %

O cálculo baseia‑se em n=388 reconstruções reavaliadas (397 reconstruções 
originais  – 9 falhas não protéticas) Wittneben et al. (2014, p. 3 e p. 6). No total, 
ocorreram 13 complicações relacionadas com o pilar (10 afrouxamentos de parafuso 
oclusal, 1 fractura de parafuso oclusal, 1 afrouxamento de pilar, 1 fractura de pilar) 
Wittneben et al. (2014, p. 5)
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RESULTADOS PREVISÍVEIS EM PACIENTES TOTALMENTE 
EDÊNTULOS: 10 ANOS DE DADOS CLÍNICOS6–8

Dez anos de estudos clínicos prospectivos usando o sistema de implante Straumann® Tissue 
Level em maxilares superiores edêntulos confirmam a sua elevada taxa de sucesso no trata‑
mento, tanto em termos cirúrgicos como de restauração:
 ѹ elevada estabilidade óssea em redor do implante após 10 anos
 ѹ sem perda de implantes entre os 5 e os 10 anos*
 ѹ sem fracturas dos pilares ou parafusos de pilar Straumann® durante o período de 

10 anos 
 ѹ sem evidências de peri‑implantite após 10 anos**

– 1,5

– 2

– 2,5

– 3

– 1

– 0,5

0

– 1,07

– 2,8

 Sistema Tissue Level

  Padrão de perda óssea aceitável 
(segundo Albrektsson et al.)3,5

Média de perda óssea marginal 
após 10 anos (em mm)

*  Um paciente desistiu antes da avaliação dos 10 anos. Sem outras perdas de implantes entre os 5 e os 10 anos.
** Excepto num paciente com periodontite grave.
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A facilidade de utilização e a 
eficiência reduzem a complexidade 
do seu fluxo de trabalho.

A colocação ao nível dos tecidos e o colo maquinado de 45° 
promovem uma cicatrização rápida dos tecidos moles peri‑
implantares, fazendo com que o sistema de implante Straumann® 
Tissue Level seja fácil de utilizar e benéfico na redução da 
complexidade do tratamento.

FÁCIL DE RESTAURAR E MANTER
O sistema Straumann® Tissue Level consegue 
reduzir a duração do procedimento e minimizar 
a complexidade do tratamento. O seu desenho 
único, permite‑lhe aceder facilmente ao implante 
ao nível dos tecidos moles:
 ѹ fornece uma perspectiva clara e acesso fácil 

à conexão do implante, mesmo na região 
posterior

 ѹ facilita um fluxo de trabalho eficiente com 
moldagem ao nível do pilar ou implante

 ѹ facilita a colocação do pilar
 ѹ simplifica a manutenção da higiene para os 

pacientes devido à altura do colar maquinado

FÁCIL DE COLOCAR
O implante Straumann® Tissue Level apresenta um 
colo maquinado integrado em forma de tulipa que 
dá forma aos tecidos moles em redor do implante e 
reduz a necessidade de procedimentos demorados 
de controlo dos tecidos moles. 
O colo transgengival minimiza a complexidade 
do tratamento, tanto em termos cirúrgicos como 
protéticos:
 ѹ concebido para cirurgia numa só fase 
 ѹ preserva os tecidos moles que se formam em 

redor do implante durante a fase de cicatrização 
 ѹ o perfil de emergência integrado promove a 

formação de tecidos moles

1. Colocação de um implante

4. Impressão convencional

2. Pilar de cicatrização

5. Inserção do pilar

3. Pilar provisório

6. Coroa no lugar

FLUXO DE TRABALHO NO TRATAMENTO COM O SISTEMA TISSUE LEVEL
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Para saber mais acerca dos últimos desenvolvimentos do sistema 
de implante Straumann® Tissue Level, contacte o seu representante 
local da Straumann® agora ou visite tl.straumann.com.
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