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1. Princípios de planeamento

1.1 Princípios de planeamento

As construções de próteses totalmente implanto-suportadas requerem um planeamento pormenorizado das medidas tera-
pêuticas cirúrgicas e prostodônticas. 
A determinação do número e da localização dos implantes bem como a concepção dos elementos prostodônticos e da oclusão 
devem ser realizadas em função de aspectos anatómicos, funcionais e higiénicos. A situação estática/dinâmica determina a 
escolha dos elementos de encaixe (Besimo, 1993).

Os encaixes de imanes e de barra em próteses híbridas implanto-suportadas para maxilares inferiores permitem o menor 
esforço sobre os pilares do implante (Jäger u. Wirz, 1993).

1.2 Controle posterior

As próteses híbridas com elementos de encaixe resilientes devem ser controladas, inicialmente, em intervalos de cerca de três 
meses, a fim de poderem ser tomadas as medidas adequadas para eliminar, atempadamente, os movimentos prejudiciais da 
prótese (p.ex., rebasamento, activação/substituição da matriz, controle da oclusão).

Em caso de uma higiene insuficiente, os pacientes devem ser novamente instruídos e motivados, além de serem levados 
a uma consulta para remoção da placa bacteriana e do tártaro. Nos pacientes cooperativos com uma boa higiene oral, os 
intervalos entre os check-ups de higiene e funcionalidade podem ser alargados.
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2.1 Introdução

Objectivo de uma restauração prostodôntica sobre barra:

 ѹ Estabilização e ferulização primária dos implantes
 ѹ Fixação da prótese por forma a contrariar as forças de retenção e levantamento
 ѹ Distribuição das forças de deslizamento
 ѹ Compensação da resiliência por graus de liberdade

2.1.1 Descrição/Funcionamento
Tipos de barra mais habituais:

2. Restauração prostodôntica sobre barra

Articulação de barra Dolder® (perfil oval), tipo normal e mini
A articulação de barra Dolder® constitui um elemento de encaixe que permite três 
graus de liberdade (movimentos de translação e rotação).

Barra Dolder®, perfil em U
O perfil constitui um elemento de encaixe rígido sem graus de liberdade.

Barra redonda
A barra redonda constitui uma unidade retentiva 
permitindo apenas um grau de liberdade (movi-
mentos de translação).
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Graus de liberdade
«Se as retenções forem colocadas 
em mais de um segmento de barra, a 
prótese é retida sem graus de liberdade, 
independentemente do perfil de barra» 
(Wirz, 1994).

2.1.2 No referente à prótese híbrida implanto-suportada é imprescindível observar as directivas seguintes

«Se o casquilho da barra for colocado 
apenas no segmento de barra frontal, 
um perfil redondo cria 1 grau de liber-
dade, o perfil oval 3 graus de liber-
dade e o perfil em U (ou barra fresada) 
nenhum» (Wirz, 1994).

Disposição das barras
A disposição da barra frontal reali-
za-se perpendicularmente em relação 
à bissectriz das duas cristas maxilares 
(Wirz, 1994).

A barra deve ser colocada horizon-
talmente – mesmo existindo uma 
diferença de nível. Uma disposição 
inclinada impede o funcionamento 
correcto da articulação da barra e cria 
componentes de força horizontais não 
desejados (Wirz, 1994).
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2.1.3 Planeamento da estrutura de barras

Carga imediata dos implantes ou restauração após a fase de cicatrização primária
«Para os implantes Straumann é essencial que, para a ancoragem da prótese híbrida total para o maxilar inferior, se usem 
pelo menos quatro implantes sempre que, a seguir à implantação, por qualquer motivo, seja preciso, pouco depois, carregar 
com uma prótese os pilares do implante ainda não ósseo-integrados. Isto é muitas vezes a única hipótese no caso de se 
utilizarem implantes de uma só peça, uma vez que, nesses casos, o uso de aparelhos provisórios tem frequentemente efeitos 
indesejados.
O perfil de articulação de barra segundo Dolder®, com os três graus de liberdade, disposto apenas linear e frontalmente, 
independentemente do número de pilares, oferece uma carga mais reduzida sobre os pilares. Se, no entanto, os pilares forem 
distribuídos sobre a área frontal com intervalos regulares e a prótese for retida com várias retenções em todos os segmentos 
de barra – independentemente do perfil da barra –, a dinâmica da prótese perde-se totalmente. Nesse caso, trata-se de 
um encaixe puramente rígido, sem graus de liberdade. Mas se dermos aos pilares, na forma de implantes de duas peças, a 
possibilidade de se integrarem no osso durante pelo menos três meses – e esse procedimento deveria ser o caso normal –, 
podemo-nos restringir a dois pilares apenas e também a uma forma de implante relativamente curta, na condição de as 
forças mastigatórias serem recebidas, primariamente, apenas pelo leito da prótese e não serem conduzidas aos implantes» 
(Wirz, 1994).
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2.2.1 Situação inicial «O paciente»
Maxilar inferior desdentado, com 4 
implantes dentários Straumann de 
duas peças na posição 44–34.

Importante: Os pilares synOcta® 
podem ser usados apenas juntamente 
com os implantes com octágono 
interno.

2.2.2 A moldagem do sistema synOcta®
Para a moldagem existem duas variantes, a versão de «encaixe» e a versão «apara-
fusada». A variante de encaixe pode ser considerada a versão standard aplicável à 
maioria dos casos. A versão aparafusada é indicada, sobretudo, quando o ombro 
do implante está muito baixo.

Para evitar qualquer confusão, todo o sistema de transferência dispõe de um 
código de cores. O cilindro de posicionamento, a réplica de implante e a tampa 
de impressão roscada pertencentes ao sistema protético synOcta® apresentam 
a cor vermelha.

2.2  A confecção de uma estrutura de barras implanto-suportada no maxilar inferior com o sistema 
prostodôntico synOcta®
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2.2.3  A. Moldagem com sistema de 
encaixe 

Todas as peças do sistema de transfe-
rência são fornecidas não esterilizadas. 
As peças podem ser desinfectadas 
conforme for necessário, com agentes 
de desinfecção para produtos plásticos, 
correntes no mercado (seguir as instru-
ções do respectivo fabricante).

Atenção: Os componentes de plástico 
são para utilização única. Não podem 
ser esterilizadas no autoclave.

A fim de evitar danos nos componentes 
plásticos (perda da elasticidade, tornar 
quebradiço), estes devem ser prote-
gidos da luz forte e do calor intenso.

O octógono do cilindro de posiciona-
mento deve ser alinhado com o octó-
gono interno do implante e deve ser 
empurrado para dentro da tampa de 
impressão tanto quanto for possível.

A moldagem é realizada utilizando 
um elastómero (polivinilsiloxano ou 
borracha de poliéter).

Importante: Devido à sua fraca resis-
tência à força de tracção e à sua 
reposição elástica insuficiente, o hidro-
colóide não é adequado para este fim.

„click“

Tanto o ombro de implante como a 
configuração interna devem ser limpos 
antes da moldagem. A tampa de 
impressão (048.017V4) é pressionada 
sobre o implante, até o ombro encaixar. 
Ao rodar lentamente a tampa de 
impressão é verificado o assentamento 
correcto. Quando a tampa está na sua 
posição correcta, pode ser rodada no 
implante.

Importante: A fim de evitar erros 
durante a moldagem, o ombro e a 
margem da tampa de impressão não 
podem estar danificados.
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2.2.4  B. Moldagem com sistema de 
réplicas aparafusadas

Para este tipo de moldagem é neces-
sária uma moldeira especial com 
perfurações.

Tanto o ombro de implante como 
também a configuração interna devem 
estar limpos antes da moldagem. A 
tampa de impressão (048.010) é colo-
cada sobre o implante e fixada a este 
através do parafuso de posicionamento 
integrado. É importante o posiciona-
mento exacto do octógono da tampa 
de impressão no octógono do implante. 
Se houver alguma limitação de espaço, 
pode ser cortado um anel de retenção 
da tampa (após remoção do parafuso 
de posicionamento).

Importante: Deve ser usado apenas o parafuso integrado! A margem e o octógono 
não podem estar danificados, a fim de excluir erros durante a transferência. Por 
esta razão, as tampas de impressão devem ser usadas apenas uma única vez.

A moldagem é realizada utilizando um elastómero (polivinilsiloxano ou borracha 
de poliéter), tendo em consideração as instruções do respectivo fabricante.

Depois do endurecimento são removidos os parafusos de posicionamento e a 
moldeira é retirada.

Importante: Devido à sua fraca resistência à força de tracção e à sua reposição 
elástica insuficiente, o hidrocolóide não é adequado para este fim. 

Depois da moldagem, as tampas de cicatrização são novamente colocadas sobre 
os implantes.
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2.2.5 Vazar o modelo

A versão de encaixe
O cilindro guia vermelho indica ao 
técnico de prótese que deve ser utili-
zada a réplica de implante com a 
marcação vermelha. No laboratório, 
a réplica de implante (048.124) é reco-
locada na impressão. O ombro deve 
encaixar com um clique audível.
A réplica de implante não pode ser 
rodada na impressão.

A versão aparafusada
A réplica de implante é fixada na 
impressão com a ajuda do parafuso de 
posicionamento integrado. A toma de 
impressão vermelha indica ao técnico 
de prótese que deve ser utilizada a 
réplica de implante com a marcação 
vermelha.

Importante: Quando apertar o para-
fuso, segurar a zona retentiva da 
réplica para impedir a rotação da 
tampa de impressão. Isto é particular-
mente importante se a tampa tiver sido 
encurtada.
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Confecção do modelo de trabalho de 
modo habitual, de gesso duro especial, 
tipo 4.

O pilar RN synOcta® 1.5 parafusado 
(048.601) é colocado na réplica e 
alinhado no octógono.
Atenção: O pilar deve estar posicionado 
no octógono, antes de ser apertado o 
parafuso.
O parafuso é apertado manualmente 
com a ajuda da chave de parafusos SCS.

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)
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2.2.6  Fabrico da barra de ouro 
adaptada

O coping de ouro, barra, pré-fabricado 
para o sistema protético synOcta® 
sem octógono interno (048.204), 
é composto por uma liga EM não 
oxidável com um elevado ponto de 
fusão (ceramicor; Au 60%, Pt 19%, Pd 
20%, Ir 1%; gama de fusão 1400–1490 °C, 
2552°–2714°F). É aparafusado na junção 
réplica/pilar synOcta®, com a ajuda do 
parafuso oclusal SCS (048.350V4) com 
um comprimento de 4,4 mm. O coping 
de ouro RN synOcta®, barra, tem uma 
altura de 6,0 mm e pode ser encurtado 
de 1,5 mm de oclusal.

Os vários segmentos de barra indivi-
duais são ajustados dentro dos espaços 
suficientemente grandes. É preciso 
verificar a distância entre a barra e a 
gengiva (pelo menos 2,0 mm), a fim 
de permitir uma limpeza satisfatória e 
evitar qualquer alteração das mucosas.

Importante: Para obter uma boa união, 
as juntas de adaptação devem ser o 
mais reduzido possível.
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2.2.7 Tipos de adaptação
A barra preparada pode ser soldada através de um processo convencional ou soldada a laser. Uma barra adaptada com a 
ajuda da tecnologia de laser não precisa de qualquer solda com componentes pouco nobres e, portanto, é biocompatível. A 
soldadura a laser realiza-se directamente no modelo de gesso e, por isso, o trabalho necessário é pouco. As juntas de adap-
tação um pouco maiores são soldadas com solda de um material similar (ver também página 22, Fabrico de barras através 
da soldadura a laser, com componentes de titânio).

2.2.8 Barra de ouro soldada
Os copings de ouro e os segmentos de 
barra pré-fabricados são fixados com 
um acrílico completamente calcinável. 
Os parafusos oclusais SCS não podem 
ser cobertos.

Conselho: O enceramento das junções 
de acrílico garante, mais tarde, no bloco 
de soldadura um bom acesso da chama 
da soldadura.

Depois de desapertar os parafusos 
de posicionamento SCS, é removida 
cuidadosamente a estrutura. Para 
uma melhor fixação dos copings de 
ouro RN synOcta®, barra, no bloco de 
soldadura, existem eixos de soldadura 
(048.208V4) que são apertados com a 
ajuda dos parafusos de posicionamento 
SCS. 

Desta forma, fica garantido um encaixe 
exacto dos copings de ouro no bloco 
de soldadura durante o processo de 
soldadura.
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A fim de impedir que a estrutura de 
barras possa ser deformada, devido ao 
facto de a chama permitir apenas um 
preaquecimento irregular, o bloco de 
soldadura endurecido é previamente 
aquecido na estufa de preaquecimento, 
para uma temperatura de 500–600 °C, 
932–1112 °F.

Depois do pré-aquecimento na estufa, 
a barra incluída está preparada para a 
soldadura. Depois da soldadura, deixar 
arrefecer o bloco para a temperatura 
ambiente.

A extracção e a limpeza da estrutura 
de barras realiza-se no banho de ultra-
-sons. A seguir, num banho de ácido, 
são removidos os óxidos e os restos do 
agente de fundição.

Importante: Devido à elevada precisão 
dos copings pré-fabricados, o poli-
mento exige muito cuidado. Por isso, 
os copings não podem ser tratados, em 
caso algum, com jactos de areia.

Conselho: Para proteger as margens 
durante o polimento, pode ser apara-
fusado um dispositivo de protecção de 
polimento (046.245) ou uma réplica. 
Desta forma é reduzido o perigo de 
danificar as margens. Recomenda-se a 
execução dos trabalhos com a ajuda do 
microscópio estéreo.
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Nas provas da estrutura da barra 
previamente limpada, sem fixação 
pelos parafusos oclusais SCS, esta deve 
permitir a sua reposição nas réplicas 
sem tensões.

Importante: Os parafusos oclusais SCS 
usados para a soldadura e, por isso, 
fortemente oxidados não podem ser 
aplicados na fixação da barra na boca. 
Para a transferência e a integração, a 
barra é fixada com parafusos oclusais 
SCS novos.

A estrutura de barras synOcta® acabada 
no modelo de gesso.
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2.2.9  Inserção da estrutura de barras 
na boca

A entrega do trabalho ao dentista reali-
za-se com os pilares originais.

As tampas de cicatrização são remo-
vidas e a configuração interior dos 
implantes é exaustivamente limpa e 
seca.

A supraestrutra é removida do modelo 
e o pilar é desaparafusado da réplica.

O pilar RN synOcta® 1.5 parafusado 
limpo é posicionado no octógono 
interno sem cimento. O parafuso base 
é apertado com a ajuda da chave de 
parafusos SCS e da chave de catraca 
(046.119) com dispositivo de controlo 
do torque (046.049).

Atenção: O pilar deve estar posicio-
nado no octógono antes de apertar o 
parafuso.
Depois da osseointegração dos 
implantes, recomendamos apertar os 
parafusos dos pilares com um torque 
de 35 Ncm.
Os parafusos oclusais SCS são aper-
tados no pilar RN synOcta® com um 
torque de 15 Ncm.

A estrutura de barras com os parafusos 
oclusais SCS in situ.

Ver também CD-ROM Prostodôncia com o Straumann® Dental Implant System, (150.538) Restauração híbrida: Estrutura de 
barra aparafusada sobre RN synOcta® 1.5 pilar aparafusado.

Torque = 35 Ncm!
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2.2.10  Doseamento da força de 
retenção da matriz de barra

Para a activação/desactivação da 
matriz de barra só pode ser usado o 
activador/desactivador destinado a 
esse processo.

 ѹ Para a activação, as paredes de 
lamelas são comprimidas com a 
ajuda do activador.

 ѹ Para a desactivação, as paredes de 
lamelas são desdobradas com a 
ajuda do desactivador.

2.2.11 Posicionamento da matriz de barra
A matriz deve aproveitar todo o comprimento da barra. Assim, há uma melhor absorção das forças horizontais (Wirz, 1994).

Importante: O posicionamento da matriz deve ser feito antes da confecção da prótese, sempre com o fio de alívio. Só assim 
pode ser garantida a translação vertical da prótese na barra.

Kit de activador para todas as matrizes de 
barras (046.150)

Desactivador para barra Dolder®, mini 
(046.151)

Desactivador para barra Dolder®, standard 
(046.152)
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2.3 Situação inicial desdentado: Barra em synOcta® 

Tipo de barra: barra de ouro soldada/soldada a laser

Pilares e componentes de laboratório copings de ouro Instrumentos

Montagem do pilar
RN synOcta® aparafusado 1.5 pilar
048.601

SCS chaves de parafusos SCS:
Comprimento 15 mm: 046.400

Comprimento 21 mm: 046.401

Comprimento 27 mm: 046.402

SCS e/ou chave de parafusos 
para contra-ânguló:

Comprimento 20 mm: 046.410

Comprimento 20 mm: 046.410

Comprimento 32 mm: 046.412

Moldagem
Opcionalmente:
RN synOcta® de moldagem coping
com parafuso de posicionamento integrado 048.010

ou RN coping de moldagem 048.017V4 com

RN synOcta® cilindro guia 048.070V4

Manípulo de laboratório
046.085
para 046.410/411/412

Confecção do modelo
RN synOcta® réplica de implante 048.124

“RN synOcta® Réplica de implante  
(para estruturas de barras com 048.601)”

Fabrico da barra
RN synOcta® coping de ouro, barra, 048.204

Barra Dolder®, perfil oval, mini, 048.411

Matriz de barra Dolder®, mini, 048.413
inc. fio de alívio

Dolder® barra, perfil oval, standard, 048.412

Dolder® matriz de barra, standard, 048.414
inc. fio de alívio

Eixo de soldadura, 048.208V4

SCS Parafuso oclusal, 048.350V4
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Pilares e componentes de laboratório copings de ouro Instrumentos

Início do trabalho definitivo

SCS Parafuso oclusal, 048.350V4 Kit de activadores, 046.150

Desactivador, mini, 046.151

Desactivador, standard, 046.152

Kit de barras de ouro 040.195
Constituído por:

2x RN synOcta® 1.5 pilar aparafusado, 
048.601

2x RN synOcta® réplica de implante, 
048.124 

2x RN synOcta® coping de ouro, barra,
048.204

4 x SCS parafuso oclusal, 048.350

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)
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2.4 Variantes de fabrico para barras fundidas e soldadas a laser

2.4.1  Fabrico de barra pelo processo 
de peça única

Como alternativa à barra de ouro 
soldada ou soldada a laser, o técnico 
de prótese tem à sua disposição um 
coping de plástico RN synOcta®, barra 
(048.227), e as variantes de barra Dolder 
regular (048.460) e mini (048.461) em 
plástico calcinável, para poder fabricar 
uma barra de titânio fundida. (Wirz, 
1997 e Wirz et al., 1999).

As matrizes de titânio correspondentes 
à barra de titânio, regular e mini (da 
esquerda para a direita).

A estrutura de barras constituída pelas 
peças de plástico e preparada para a 
inclusão.

A estrutura de barras fundida de titânio 
puro.

Nota: Também é possível confeccionar 
uma barra de ouro através do processo 
de fundição de peça única.
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N.º art. Artigo Dimensões Material

048.227 RN synOcta® coping de
plástico, ponte/barra
para 048.601

Altura 10,0 mm
encurtável

plástico calcinável

048.460 Barra de plástico
perfil oval, standard

Altura 3,0 mm
Comprimento 80,0 mm

plástico calcinável

048.461 Barra de plástico
perfil oval, mini

Altura 2,3 mm
Comprimento 80,0 mm

plástico calcinável

048.470 Matriz de barra de titânio
standard, incl. fio de alívio

Altura 3,7 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio/latão

048.471 Matriz de barra de titânio
mini, incl. fio de alívio

Altura 2,9 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio/latão

Kit de barras de plástico 040.197
Constituído por: 2x RN synOcta® 1.5 pilar aparafusado, 048.601

2x RN synOcta® réplica de implante, 048.124 

2x RN synOcta® coping de plástico, barra, 048.227 

2x SCS parafuso oclusal, 048.350 

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)

15X.252.indd   20 11/10/2018   12:31



21

2.4.2  Fabrico de barra soldada a laser 
com componentes de titânio

Adicionalmente à variante de ouro, 
a estrutura de barras também pode 
ser adaptada através do processo de 
soldadura a laser, com peças de titânio 
préfabricadas.

Podem ser fornecidos um coping de 
titânio RN synOcta®, barra (048.214) e 
as variantes de barra de titânio stan-
dard (048.465) e mini (048.466).

As matrizes de titânio correspondentes 
à barra de titânio, standard e mini (da 
esquerda para a direita)

Os segmentos de barra são ajustados 
no modelo, tendo em consideração 
a junta de adaptação mais pequena 
possível. As juntas de adaptação 
maiores são compensadas por titânio 
adicionalmente inserido.

Os segmentos são soldados sob gasei-
ficação de árgon suficiente.
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N.º art. Artigo Dimensões Material

048.214 RN synOcta® coping de
titânio, barra,para  
048.601

Altura 6,0 mm titânio

048.465 Barra de titânio,
perfil oval, standard

Altura 3,0 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio

048.466 Barra de titânio,
perfil oval, mini

Altura 2,3 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio

048.470 Matriz de barra,
titânio, standard,
incl. espaçador

Altura 3,7 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio/latão

048.471 Matriz de barra,
titânio, mini,
incl. espaçador

Altura 2,9 mm
Comprimento 50,0 mm

titânio/latão

Kit de barras de titânio 040.196 
Constituído por: 2x RN synOcta® 1.5 pilar aparafusado, 048.601 

2x RN synOcta® réplica de implante, 048.124 

2x RN synOcta® coping de titânio, barra, 048.214 

2x SCS parafuso oclusal, 048.350 

RN = Regular Neck (∅ 4,8 mm)

Importante: Os pontos de soldadura 
não podem apresentar qualquer colo-
ração azul. Estas colorações são um 
indício para uma ventilação de árgon 
insuficiente e, por conseguinte, para o 
facto de o metal ter absorvido oxigénio, 
o que torna o cordão de soldadura 
quebradiço e enfraq-uece a estrutura. 
Devem ser observadas as instruções de 
serviço dos equipamentos de laser. Ver 
também página 16, Posicionamento da 
matriz de barra.
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Depois da prova da infra-estrutura de barra no paciente, é confeccionada a prótese 
sobre barras definitiva com um reforço metálico da base. A colocação dos dentes 
realiza-se segundo o princípio da prótese total moderna (p.ex., Gerber e outros).

2.5 A confecção da prótese sobre barras definitiva com reforço metálico

Depois da prova, a fila de dentes é fixada com uma chave de gesso ou silicone. 
Para uma melhor reposição da chave no modelo de duplicação, são feitas cortes 
labialmente na superfície desgastada do modelo.

Em seguida, realiza-se o enchimento com cera ou gesso da infra--estrutura de 
barra para a confecção do modelo de duplicação. Para este fim, a estrutura de 
barra é montada no modelo de trabalho.

Importante: Antes de colocar o casquilho da barra, deve ser fixado o espaçador 
(fio de alívio) na estrutura de barras. Esta medida visa garantir uma translação 
vertical da prótese.

A estrutura de barra é coberta com uma placa de cera com uma espessura de 
0,4 mm que serve de espaçador. Na zona labial e lingual, este enchimento só vai 
até à mucosa. Pela altura dos premolares e do segundo molar deve ser recortado 
um stop com as dimensões de cerca de 4x3 mm.
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Depois de ter sido removida a base de duplicação, a chave pode ser ajustada ao 
modelo. Os dentes de plástico são integrados na chave e ajustados ao modelo.

O tamanho e a espessura das superfícies linguais dos dentes que se pretendem 
modelar estão predefinidos pelas condições anatómicas. As retenções no reforço 
metálico devem ser colocadas de forma a ser obtido um bom encaixe mecânico 
no casquilho da barra.

As retenções da barra e a estrutura de reforço devem ser tratados com silano nos 
seus locais de contacto com o acrílico da prótese, a fim de obter uma aderência 
química (Rocatec. Silicoater e outros), ou pincelados previamente com monómero.

Importante: O casquilho da barra e a retenção não podem ser soldados ou soldados 
a laser à estrutura metálica; uma substituição posterior seria impossível. Além 
disso, qualquer tratamento térmico iria reduzir as propriedades elásticas das abas 
do casquilho (lamelas).

A barra definitiva com reforço metálico, acabada.
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Se houver a necessidade de proceder a um encaixe implanto-suportado de uma 
prótese total já existente, esta pode ser adaptada com uma infra-estrutura metá-
lica de barra, após a colocação de implantes e o respectivo tempo de cicatrização.

Nesse caso, a moldagem é realizada com a prótese existente, em combinação com 
tampas de impressão de plástico de peça única (048.093V4).

2.6  Modificação de uma prótese total de maxilar inferior já existente numa 
prótese híbrida implanto/barro-suportada

N.º art. 048.093V4

Importante: As tampas são adequadas apenas para a moldagem de implantes 
com um diâmetro de cabeça de 4,8 mm.

Em primeiro lugar, as tampas de cicatrização são removidas dos implantes, e as 
tampas de impressão equipadas com um mecanismo de encaixe são assentes 
nos implantes. A prótese existente é desgastada na respectiva zona, de forma a 
ficar oca.

Importante: Deve ser possível assentar a prótese na sua posição anterior, sem 
contacto, por meio das tampas de impressão.

Depois do ajuste da prótese realiza-se a moldagem, com a prótese, por cima das 
tampas integradas e utilizando um elastómero (polivinilsiloxano ou borracha de 
poliéter).

Para proteger o ombro de implante, depois da moldagem as tampas de cicatrização 
são aparafusadas novamente nos implantes.
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O fabrico do modelo realiza-se com a ajuda de gesso duro especial. Em análogo ao modelo existem réplicas synOcta® (048.108) 
de peça única.

Estes são introduzidos nas tampas de impressão de plástico que se encontram na prótese e, a seguir, o modelo é fabricado, 
de forma habitual, de gesso duro especial, tipo 4. Importante é a fixação da dimensão vertical de oclusão, tal como se faz 
habitualmente, p.ex., aquando do rebasamento de uma prótese.

Depois da remoção da prótese e do material de impressão do modelo de gesso, é determinada a posição da construção de 
barras sendo a prótese submetida ao respectivo desgaste.

O fabrico da estrutura de barras realiza-se em conformidade com a descrição constante nas páginas 11–14 e/ou 20–23.

N.º art. 048.108

Sobre a estrutura de barras acabada são posicionadas as matrizes de barra junta-
mente com o espaçador (resiliência da prótese), e os pontos de interferência de 
corte e os lados exteriores das matrizes (garantia da possibilidade de activação/
desactivação) são fechados com cera. A seguir, realiza-se o ajuste da prótese com 
a ajuda da estrutura de barras, através da polimerização das matrizes. A seguir, a 
prótese é adaptada, com vista a detectar restos de acrílico na área das matrizes e 
para verificar a sua funcionalidade.

Importante: Esta medida é indispensável porque só assim é possível garantir a 
melhor funcionalidade das matrizes de barra integradas (incluindo a possibilidade 
de activação/desactivação). Quaisquer restos de plástico podem provocar a dani-
ficação da estrutura de barras/implantes.

Antes da integração da estrutura de barras, os pilares synOcta® 1.5 parafusado 
(048.601) são aparafusados aos implantes com um torque de 35 Ncm.
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As próteses híbridas com elementos de encaixe resilientes devem ser controladas, 
inicialmente, com intervalos de cerca de três meses, a fim de poderem ser tomadas 
as medidas adequadas para eliminar atempadamente quaisquer movimentos 
prejudiciais da prótese.

Se depois de um tempo prolongado de uso, a crista alveolar horizontal diminui, 
altera-se o leito da prótese na gengiva e a prótese de barras descai, o que provoca 
alterações não fisiológicas da oclusão. Nesse caso, torna-se necessário proceder 
a um rebasamento.

Rebasamento é realizado com a barra introduzida no seu local.

Em primeiro lugar, os parafusos oclusais (048.350V4) são substituídos por pinos de 
fixação (048.073V4). Estes pinos de fixação são fabricados de plástico, equipados 
com um mecanismo de encaixe. São usados, exclusivamente, para a fixação da 
barra nos implantes durante a moldagem de rebasamento na presença da prótese. 
Os pinos de fixação devem ser usados apenas uma única vez.

Importante: Para a manutenção da resiliência da prótese, deve ser inserido antes 
da moldagem também o respectivo espaçador entre a barra e a matriz.

Depois da moldagem, a barra mantém-se na prótese, e o técnico insere as réplicas 
RN synOcta® (048.108) de peça única nas tampas de barra.

O modelo é fabricado e preparado de forma habitual para o rebasamento.

Antes do rebasamento, a barra é fixada no modelo com a ajuda dos parafusos 
oclusais SCS. Os pontos de corte são fechados com cera e o respectivo espaçador 
é fixado na matriz de barra. A seguir, realiza-se rebasamento usando o processo 
habitual.

Depois do rebasamento, o espaçador é removido e as matrizes são controladas com 
vista a detectar quaisquer restos de acrílico e para verificar a sua funcionalidade.

Importante: Esta medida é indispensável, porque só assim é possível garantir a 
melhor funcionalidade da prótese barra-suportada rebasada. Uma obstrução ao 
funcionamento do mecanismo de articulação pode provocar a danificação do 
implante ou da infra-estrutura metálica.

2.7 O rebasamento de uma prótese de barras implanto-suportada

N.º art. 048.108

N.º art. 048.073V4
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3. Encaixe esférico

3.1 Introdução

3.1.1 Aplicação dos elementos de encaixe
 ѹ Fixação da prótese por forma a contrariar as forças de retenção e de levantamento
 ѹ Distribuição das forças de deslizamento
 ѹ Transmissão tanto quanto possível axial das forças mastigatórias entre o implante e a prótese

3.1.2 Descrição/Função
O encaixe retentivo faz parte dos encaixes móveis. Móveis são considerados aqueles elementos de retenção que permitem 
movimentos rotativos da prótese em uma ou várias direcções e/ou movimentos de translação verticais.

Devido à junção móvel, o braço de alavanca das forças de inclinação que se fazem sentir no implante é encurtado. Os 
implantes devem estar sempre numa posição vertical em relação ao plano de oclusão, a fim de assegurar um esforço axial 
do implante. Uma concepção de oclusão precisa – oclusão balanceada com Freedom-in-centric (Geering et al., 1993) – e uma 
concepção optimizada da base da prótese também influenciam a estabilidade da prótese e a distribuição das forças masti-
gatórias (Worthington et al., 1992). Basicamente, recomenda-se o fabrico de uma prótese nova no âmbito de um projecto 
global ou após restauração implanto-suportada. (Mericske-Stern, 1988)

3.1.3 Indicações para encaixes esféricos
 ѹ Para a utilização com implantes padrão ∅ 4,1 mm ou ∅ 4,8 mm com ombro ∅ 4,8 mm
 ѹ Encaixe resiliente em maxila e mandíbulas edêntulas em conjunto com um máx. de 2 implantes para garantir um grau 

de liberdade
 ѹ Em caso de espaços consideráveis não ultrapassáveis por barras
 ѹ Em caso de uma oferta de espaço muito reduzida (nesses casos, as barras provocam, frequentemente, uma zona bojuda 

na superfície lingual e incomodam devido ao espaço apertado para a língua)
 ѹ Em caso de arcos frontais ou mandibulares angulados (Geering et al., 1993)
 ѹ Concepção parodontal com encaixe esférico (higiene fácil)

3.1.4 Contra-indicações para encaixes esféricos
 ѹ Uso de mais que 2 implantes por maxila e/ou mandíbula
 ѹ Reconstruções mistas dento e implanto-suportadas
 ѹ Em combinação com elementos de construção que apresentam outros graus de liberdade
 ѹ Em caso de implantes sem paralelismo e assimétricos em relação ao plano de oclusão
 ѹ Em caso de implantes desfavoravelmente distribuídos no arco mandibular que impedem um eixo de rotação tangencial
 ѹ Em caso de situações de crista alvéolar desfavoráveis
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3.2  Confecção de uma prótese total nova de maxilar inferior com reforço metálico e duas 
matrizes elípticas

3.2.1 Situação inicial «O paciente»
Maxilar inferior desdentado, com dois 
implantes na posição dos caninos, 
com os encaixes esféricos retentivos 
(048.439) aparafusados definitiva-
mente com 35 Ncm.

Importante: Para garantir um fun-cio-
namento correcto dos encaixes esfé-
ricos a longo prazo, os implantes devem 
ser colocados, tanto quanto possível, 
paralelamente entre si e verticalmente 
em relação ao plano de oclusão e formar 
um eixo de rotação tangencial.

Na zona da haste, o encaixe esférico 
está equipado com um quadrado que 
se destina à recepção da chave e que, 
em caso de necessidade, pode ser 
substituído. É aparafusado ao implante 
com um torque de 35 Ncm. Medido a 
partir do bordo superior do ombro de 
implante, ele apresenta uma altura de 
3,4 mm.

Chave para encaixe esférico retentivo (046.069) 
com marcação R.A. («Retentive Anchor»), encaixe 
esférico (048.439), Pino de transferência para 
encaixe esférico retentivo (048.109) (da esquerda 
para a direita)

3.2.2 Moldagem do encaixe esférico retentivo
A moldagem realiza-se directamente com um elastómero (polivinilsiloxano ou 
borracha de poliéter) e sem elementos auxiliares.

Importante: Devido à sua fraca resistência à força de tracção, o hidrocolóide não 
é adequado para este fim.
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3.2.3 A confecção do modelo
A seguir, os pinos de transferência são 
introduzidos na impressão e o modelo 
é confeccionado em gesso duro espe-
cial, tipo 4. O encaixe esférico anterior-
mente moldado oferece à combinação 
quadrado/esfera do pino de transfe-
rência apoio retentivo suficiente.

Para a estabilização recomenda-se o 
fabrico e a integração de um reforço 
metálico na prótese do maxilar inferior. 
É preciso verificar se existe espaço e 
se este é suficiente para a fixação das 
matrizes.

Colocação dos dentes em conformi-
dade com o projecto de oclusão para a 
prótese total.
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3.2.4  O princípio de funcionamento 
da matriz elíptica

A matriz elíptica destina-se ao encaixe 
de próteses totais removíveis resi-
lientes sobre implantes Straumann®, 
em conjunto com o encaixe esférico 
retentivo. É constituída por um corpo 
de titânio (titânio puro grau 4) no qual 
é parafusado um interior retentivo de 
lamelas de ouro (Elitor®; Au 68,6 %, 
Ag 11,8 %, Cu 10,6 %, Pd 4,0 %, Pt 2,5 %, 
Zn 2,5 %, Ir < 1 %).

Se o espaço não for suficiente, as asas do corpo de titânio podem ser individualmente 
desgastadas (máx. até atingir um ∅ 3,6 mm), porém deve-se garantir a retenção do 
corpo no plástico.

Matriz elíptica

Corpo de titânio

Encaixe esférico

Interior retetivo de lamelas
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360°
0°

180°

90° 270°

3.2.5 Ajuste da força de retenção
Para a ativação, desativação e a 
remoção do interior retentivo de 
lamelas é necessária a chave de para-
fusos (N.º art. 046.154). O instrumento, 
com quatro lamelas, é introduzido, com 
a posição correta, no interior retentivo 
de lamelas até o encosto. O ajuste da 
força de retenção é conseguido pela 
rotação: girando no sentido horário a 
força de retenção aumenta, no sentido 
contrário, diminui. O ajuste básico no 
estado de fornecimento é de cerca 
de 200 g, o que representa a força de 
retenção mínima, a máxima situa-se a 
cerca de 1400 g. O interior retentivo de 
lamelas não deve sobressair do corpo.

Importante: A força de adesão só 
deverá ser ajustada ao experimentar a 
prótese pronta.

Chave de parafusos, N.º art 046.154

Interior retentivo de lamelas desparafusado

3.2.6 A relação entre ângulo de aperto e força de retenção

Ângulo de aperto 0° 90° 180° 270° 360°

Apertado até 
ao en-costo

Estado de 
fornecimento

Força de retenção **1400 g **700 g **500 g **300 g **200 g

**  Pequenos desvios destes valores médios são possíveis devido às tolerâncias de fabricação inevitáveis das lamelas de retenção e do encaixe esférico 
retentivo. Se o encaixe esférico retentivo mostrar vestígios de desgaste, estes valores deixam de ser válidos e o encaixe esférico tem de ser substituído.
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Importante: A prova da prótese no 
paciente deve se iniciar, sempre, com 
força de retenção reduzida. O ajuste 
da força de retenção é conseguido pela 
rotação no interior retentivo de lamelas. 
Deve-se proceder de forma gradativa 
até se atingir a força de retenção dese-
jada. Caso contrário, poderão surgir 
problemas com a remoção da prótese 
da boca, devido às forças excessivas de 
retenção.

Prótese acabada
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3.3  Confecção de uma prótese total nova do maxilar inferior com reforço metálico e duas matrizes 
de titânio

3.3.1 Situação inicial «O paciente»
Maxilar inferior desdentado com dois 
implantes na posição dos caninos 
com os encaixes esféricos retentivos 
(048.439) aparafusados a 35 Ncm.

Situação inicial do modelo (procedi-
mento idêntico à «Confecção de uma 
prótese total nova para o maxilar 
inferior com reforço metálico e duas 
matrizes elípticas» anteriormente 
descrito).

A matriz de titânio (048.450) é consti-
tuída por uma liga de titânio (Ti-6Al-4V), 
dureza HV5 Vickers 350–385. Compo-
nentes individuais: anel roscado – 
mola – caixa com retenção (da esquerda 
para a direita).
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Ao contrário da matriz de ouro, a matriz de titânio 
funciona com uma mola que apresenta uma força 
de extração definida de 700–1100 g. Caso não seja 
conseguida uma força de extração suficiente, a mola 
pode ser substituída.

Para a substituição da mola, é desaparafusado o anel 
roscado, com a ajuda de uma chave de parafusos espe-
cial (048.452) que é rodada ao contrário do sentido dos 
ponteiros do relógio, e depois substituída a mola.

A seguir, o anel roscado é apertado novamente com 
força manual.

15X.252.indd   36 11/10/2018   12:31



37

Opcionalmente, as matrizes de titânio podem ser polimerizadas 
da forma seguinte

Variante A
Antes de as matrizes serem posicionadas nos pinos de transferência 
que se encontram no modelo de gesso, é desaparafusado o anel 
roscado original e substituído por um anel de montagem roscado 
de plástico (048.454V4). Os pontos de corte são fechados com gesso. 
O anel de montagem possui um diâmetro 3/100 mm maior que o 
anel roscado de titânio e é usado como espaçador para este, o que 
impede um ajuste muito apertado do anel roscado de titânio no 
acrílico polimerizado. Depois da polimerização, o anel roscado de 
montagem é substituído novamente pelo anel roscado de titânio.
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Variante B
A prótese é polimerizada apenas com os espaçadores especiais de 
plástico (048.451V4). Antes disso, os pontos de corte são fechados 
com gesso. Depois do acabamento da prótese, o dentista remove 
os espaçadores e procede á polimerização das matrizes de titânio 
na boca do paciente. Os espaçadores são usados também para a 
confecção do modelo de duplicado para o reforço metálico.
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Variante C
Antes do posicionamento da matriz de 
titânio é aplicada na margem do anel 
roscado uma camada fina de verniz de 
cobertura que funciona como espa-
çador. Desta forma, fica garantido 
que mesmo numa altura posterior em 
que se pretende substituir a mola, o 
anel roscado possa ser removido sem 
grande esforço.

Importante: Nas três variantes, as 
matrizes de titânio (ou os espaçadores) 
devem ser colocadas sempre sobre os 
pinos de transferência, com os eixos na 
posição correcta (direcção de inserção 
paralela), e os pontos de corte devem 
ser fechados.

A prótese acabada com matrizes 
de titânio integradas na estrutura 
metálica.

Importante: No final do trabalho, deve 
ser realizado um controle, com vista a 
detectar acrílico que eventualmente 
tenha penetrado na matriz. Para esse 
fim, o anel roscado é desaparafusado 
e a configuração interior é limpa com o 
anel de mola.

15X.252.indd   39 11/10/2018   12:31



40

3.3.2 Remoção da matriz de titânio de uma prótese existente
Para substituir uma matriz de titânio completa, devem ser remo-
vidos, em primeiro lugar, o anel roscado e o anel de mola. A seguir, 
um extractor especial (048.453) é aquecido na zona da cabeça, por 
cima do bico de Bunsen, e depois aparafusado no casquilho da 
matriz. Agora, o casquilho pode ser tirado da prótese.
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3.4.1  Polimerização das matrizes 
elípticas boca do paciente após 
cirurgía de implantes e fase de 
cicatrização

A prótese total de maxilar inferior antes 
da modificação.

3.4  Modificação de uma prótese total do maxilar inferior já existente numa prótese de encaixes 
esféricos implanto-suportada

Os encaixes esféricos retentivos são 
aparafusados definitivamente aos 
implantes com uma força de 35 Ncm. 
A seguir, realiza-se a rectificação da 
prótese existente in regio dos encaixes 
esféricos. A abertura assim criada 
permite a entrada do acrílico. Depois 
do desgaste, as matrizes elípticas posi-
cionadas sobre os encaixes esféricos já 
não devem tocar na prótese.
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Depois do posicionamento sobre os 
encaixes esféricos, é colocado sobre 
as matrizes um pequeno dique de 
borracha estanque, o que impede a 
entrada de plástico na configuração 
interior das matrizes.

Importante: As matrizes devem ser 
colocadas com os eixos na posição 
correcta (direcção de inserção paralela).
A seguir, a prótese preparada é fixada 
dentro da boca e o plástico é introdu-
zido através da perfuração.

A prótese modificada com as matrizes 
elípticas polimerizadas.
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As próteses híbridas com elementos de encaixe resilientes devem ser controladas em intervalos de cerca de três meses, a 
fim de poderem ser tomadas as medidas adequadas para eliminar atempadamente quaisquer movimentos prejudiciais da 
prótese. Se depois de um tempo prolongado de uso, diminuir a crista alvéolar, a prótese suportada pelos encaixes esféricos 
descai, o que dá origem à perda da resiliência das matrizes e, por conseguinte, a um esforço mais elevado sobre os encaixes 
esféricos/implantes. Nesse caso, torna-se necessário proceder a um rebasamento.

O rebasamento é realizado directamente sobre os encaixes esféricos. É preciso ter em atenção o assentamento correcto da 
prótese (ligação encaixe esférico/matriz). A seguir, o técnico de prótese posiciona os pinos de transferência (048.109) nas 
matrizes que se encontram na prótese (matriz de titânio ou elíptica) e confecciona o modelo de rebasamento (ver também 
página 31, A confecção do modelo).

Depois do rebasamento, deve ser verificado o acrílico introduzido nas matrizes e a funcionalidade das mesmas. As matrizes 
deven continuar a poder ser activada/desactivada. As matrizes elípticas y as matrizes de titânio son aberta depois da poli-
merização, com a ajuda da respectiva chave de parafusos (048.452), a fim de limpar a configuração interior.

Importante: Estas medidas são indispensáveis, porque só assim pode ser garantida a melhor funcionalidade da prótese 
implanto-suportada depois de rebasada. Caso haja qualquer obstrução ao funcionamento das matrizes, pode provocar a 
danificação do implante/encaixe esférico.

3.5 Rebasamento de uma prótese de encaixes esféricos implanto-suportada
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3.6 Desdentado: Encaixe esférico retentivo

Encaixe esférico retentivo com matriz elíptica Encaixe esférico retentivo com matriz de titânio

Escolha do implante Implante maciço roscado ∅ 4,1 mm, 4,8 mm; ombro ∅ 4,8 mm

Pilares e peças delaboratório Instrumentos Pilares e peças delaboratório Instrumentos

Montagem do pilar
Encaixe de bola retentivo

048.439

Chave de parafusos

046.069

Encaixe de bola retentivo

048.439

Chave de parafusos

046.069

Confecção do modelo
Pino de transferência

048.109

Pino de transferência

048.109

Confecção da prótese 
Matriz elíptica

048.456

Chave de parafusos

046.154

Matriz de titânio

048.450

Chave de parafusos

048.452

Espaçador

048.451V4

Anel de montagem
roscado
048.454V4

Início do trabalho
definitivo

Chave de parafusos

046.154

Mola

048.455V4

Chave de parafusos

048.452

Extractor

048.453
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3.7 Encaixe esférico retentivo

N.º art. Artigo Dimensões Material

048.439 Encaixe de bola retentivo Altura 3,4 mm Ti

046.069 Chave de parafusos

de bola

Comprimento 19,0 mm aço inox

048.109 Pino de transferência para
encaixe de bola

Altura 18,0 mm aço inox

Matrizes elítica, activáveis

048.456 Matriz elíptica Altura 3,2 mm
∅ 3,6 mm

Elitor®/Ti

048.457 Encaixe retentivo para 
lamelas de reserva

Altura 2,6 mm Elitor®

046.154 Chave de parafusos Comprimento 37,0 mm aço inox

Matrizes de titânio com força de retenção definida

048.450 Matriz de titânio para 
encaixe de bola retentivo

Altura 3,1 mm Ti

048.451V4 Espaçador para matrizes
de titânio

Altura 3,5 mm POM

048.452 Chave de parafusos
para matrizes de titânio

Comprimento 60,0 mm aço inox/
AI anodizado

048.453 Extractor para
matrizes de titânio

Comprimento 100,0 mm aço inox

048.454V4 Anel de montagem roscado
para matrizes de titânio

Altura 2,2 mm POM

048.455V4 Mola para Matrizes de titnio aço inox
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4.1 Introdução

Excelente união assegurada pela dupla retenção. 
Funcionalidade duradoura, graças à elevada resistência dos componentes 
ao desgaste. 

Configuração auto-posicionável dos LOCATOR® componentes, que permite ao 
paciente assentar facilmente a sua prótese.
É fácil colocar e remover os LOCATOR® encaixes retentivos com a LOCATOR® 
ferramenta.

Os LOCATOR® componentes podem ser aplicados até uma divergência de 40° 
entre os eixos dos implantes. 
As restaurações protéticas são possíveis, mesmo nos casos em que o espaço 
oclusal seja limitado, devido à reduzida dimensão vertical dos componentes. 

Indicações
Os LOCATOR® componentes são indicados para utilização em próteses, ancoradas 
no maxilar inferior ou superior unicamente por meio de implantes endósseos. 

Contra-indicações 
Os LOCATOR® componentes não são indicados para próteses combinadas dento e 
implanto-suportadas, nomeadamente para próteses ancoradas. 
Os LOCATOR® componentes não podem ser aplicados no caso de divergências de 
mais de 40° entre os eixos dos implantes.

4. LOCATOR® 
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1a

1b

1. Selecionar o LOCATOR® Pilar correto
Abra o conjunto PLAN, escolha um PLAN LOCATOR® Pilar e segure-o com a chave 
de parafusos SCS (molde vazio para instrumentos integrados).

Coloque o PLAN LOCATOR® Pilar no implante (utilização intraoral) ou análogo de 
implante (utilização extraoral). Isto ajudará a verificar as dimensões (os anéis exis-
tentes nos PLAN LOCATOR® Pilares indicam a altura da gengiva), o alinhamento 
axial e o eixo do parafuso da potencial restauração.

2. Encomendar o pilar para implante
Uma vez determinado o PLAN LOCATOR® Pilar que apresenta o melhor encaixe, 
pode ser encomendado o correspondente pilar para implante utilizando a tabela 
de seleção existente no cartão interior do conjunto PLAN.

Limpeza e esterilização de pilares PLAN
 ѹ Limpe minuciosamente os pilares PLAN com água ou etanol após a utilização 

intraoral.
 ѹ Após a limpeza, esterilize os pilares PLAN com calor húmido (autoclave) 

durante 18 minutos a 134 °C.
 ѹ Consulte as especificações do fabricante relativas ao equipamento de esterili-

zação por calor.
 ѹ Não esterilize a cassete ou as respetivas divisórias.
 ѹ Substitua os pilares PLAN danificados.

Nota: Não esterilize os pilares PLAN mais de 20 vezes. Não esterilize os pilares PLAN 
empregando raios gama. Não esterilize a cassete ou os respetivos componentes.

4.2 Utilizando PLAN LOCATOR® Pilares
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4.3 Confecção de uma nova prótese total

1. O ombro do implante não poderá ficar abaixo da gengiva. A escolha da altura do 
LOCATOR® pilar faz-se através da determinação da altura gengival.

2. O bordo superior do pilar deve estar 1,0 mm acima da mucosa.
A colocação da prótese é mais fácil para o paciente quando os pilares LOCATOR® 
se encontram no mesmo nível horizontal.

3. Começar por enroscar manualmente 
o pilar no implante utilizando uma 
LOCATOR® chave de parafusos.
4. Em seguida, apertar o pilar com um 
binário de 35 Ncm, utilizando a chave 
de catraca Straumann, com dispositivo 
de controlo do binário montado e a 
LOCATOR® chave de parafusos.

5. Em cada pilar é colocado um anel distanciador branco (não representado) O anel 
distanciador impede a penetração de plástico na área abaixo da cápsula da matriz. 
Posicionar as LOCATOR® Casquilho de moldagem sobre os LOCATOR® pilares para 
efeitos de moldagem.

6. Confeccionar o molde utilizando 
a técnica de moldagem mucodinâ-
mica (polivinilsiloxano ou borracha de 
poliéster).

7. Realiza-se a entrega ao laboratório de 
prótese. Seguidamente, para proceder 
ao fabrico de modelos, posicionar as 
LOCATOR® réplicas de implante dentro 
das LOCATOR® Casquilho de moldagem.
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8. Fabrico do modelo de trabalho da forma habitual, a partir de gesso duro especial, 
tipo 4. A seguir, as cápsulas de matriz com os interiores de processo pretos são 
colocados nas réplicas de implante LOCATOR®. Dessa forma, o encaixe do processo 
fixa o casquilho da matriz à réplica de implante, assegurando, assim, a máxima 
estabilidade.

9. A prótese é fabricada recorrendo à técnica convencional. A prótese polimerizada 
com as cápsulas de matriz e os interiores de processo pretos.

10. Uma vez confeccionada e polida a prótese, retirar os encaixes do processo 
pretos dos casquilhos das matrizes, usando a LOCATOR® ferramenta, e substituir 
pelos respectivos LOCATOR® encaixes retentivos. Ver também “Uso do instru-
mento LOCATOR®” na página 55 e “Escolha dos encaixes retentivos” na página 56.

11. Para a colocação dos interiores 
retentivos LOCATOR® é preciso desa-
parafusar o extremo do instrumento 
LOCATOR®.

12. Com a ajuda da extremidade oposta 
o interior retentivo é forçado a entrar 
na cápsula da matriz. O interior reten-
tivo encaixa com um “clic”.

13. Em seguida, colocar a prótese pronta 
e verificar a oclusão.
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4.4  Modificação de uma prótese total do maxilar inferior existente para uma prótese suportada 
sobre LOCATOR® pilares com rebasamento concomitante

1. O ombro do implante não poderá 
ficar abaixo da gengiva. A escolha da 
altura do LOCATOR® pilar faz-se através 
da determinação da altura gengival.

2. O bordo superior do pilar deve estar 
1,0 mm acima da mucosa.

3. Começar por enroscar manualmente 
o pilar no implante utilizando uma 
LOCATOR® chave de parafusos.

4. Em seguida, apertar o pilar com um 
binário de 35 Ncm, utilizando a chave 
de catraca Straumann, com disposi-
tivo de controlo do binário montado e 
a LOCATOR® chave de parafusos. Em 
cada pilar é colocado um anel distan-
ciador branco (não representado) O 
anel distanciador impede a penetração 
de material sintético na área abaixo da 
cápsula da matriz.

5. Colocar nos LOCATOR® pilares 
os casquilhos das matrizes com os 
encaixes do processo pretos montados.

6. Desgastar, depois, a base da prótese 
existente na zona dos LOCATOR® 
casquilhos das matrizes.

7. Colocar então a prótese na boca 
e verificar o ajuste. Os casquilhos 
das matrizes fixados aos pilares não 
poderão tocar na prótese.

8+9. A moldagem para efeitos de 
rebasamento é realizada da forma 
convencional.
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10. Em seguida, para proceder ao fabrico de modelos, posicionar as LOCATOR® 
réplicas de implante nos casquilhos das matrizes, que se encontram no material 
de moldagem.

11. Fabrico do modelo de trabalho da forma habitual, a partir de gesso duro especial, 
tipo 4. Logo a seguir, colocar os casquilhos das matrizes nas LOCATOR® réplicas de 
implante. Dessa forma, o encaixe do processo fixa o casquilho da matriz à réplica 
de implante, assegurando, assim, a máxima estabilidade.
Nota: Os casquilhos das matrizes com os encaixes do processo pretos têm de ficar 
firmemente fixados às réplicas de implante. Em seguida, proceder ao rebasamento 
da prótese, utilizando a técnica convencional.

12. Uma vez confeccionada e polida a prótese, retirar os encaixes do processo 
pretos dos casquilhos das matrizes, usando a LOCATOR® ferramenta, e substituir 
pelos respectivos LOCATOR® encaixes retentivos. Ver também “Uso do instru-
mento LOCATOR®” na página 56 e “Escolha dos encaixes retentivos” na página 57.

13. Para a colocação dos interiores retentivos LOCATOR® é preciso desaparafusar o 
extremo do instrumento LOCATOR®. Com a ajuda da extremidade oposta o interior 
retentivo é forçado a entrar no corpo da matriz. O interior retentivo encaixa com 
um “clic”.

14. Em seguida, colocar a prótese pronta e verificar a oclusão.
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4.5  Modificação de uma prótese total do maxilar inferior existente para uma prótese suportada 
sobre LOCATOR® pilares no interior da boca do paciente

1. Quatro implantes com pilares LOCATOR® aparafusados (35 Ncm) no maxilar 
inferior.

2. Pilares LOCATOR® com anéis distanciadores brancos colocados.

3. Cápsula de matriz com interiores de processo pretos encaixados nos pilares 
LOCATOR®.

4. Prótese com orifícios de conexão por onde se realiza o enchimento do material 
da prótese.
Importante: Aquando da verificação do ajuste na boca as cápsulas de matriz 
fixadas nos pilares não devem tocar na prótese.
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Polimerização dos casquilhos das matrizes na prótese
5. Preencher agora os furos de união, a partir da zona lingual, com plástico proté-
tico, de maneira a que as matrizes fiquem ancoradas na prótese. Usar, para o efeito, 
plástico fotopolimerizável ou polimerizável a frio. Assim que tiver endurecido 
retirar o plástico em excesso e polir a prótese.

Nota: Se os LOCATOR® anéis espaçadores brancos não preencherem totalmente o 
espaço entre a gengiva e os casquilhos das matrizes, é preciso bloquear eventuais 
interferências de corte que ainda persistam, a fim de impedir que o plástico se 
infiltre sob os casquilhos das matrizes. Isso poderá ser conseguido, p. ex. sobre-
pondo vários anéis espaçadores.

Quando estiver terminada a polimerização do plástico, retirar a prótese da boca 
e remover os LOCATOR® anéis espaçadores brancos e o plástico eventualmente 
em excesso.

6.+7. Depois de polir a base da prótese, substituir os encaixes do processo pretos 
pelos LOCATOR® encaixes retentivos correspondentes. Ver também “Uso do instru-
mento LOCATOR®” na página 55 e “Escolha dos encaixes retentivos” na página 56.

8. Em seguida, colocar a prótese pronta e verificar a oclusão.

Fotos gentilmente cedidas pelo  Dr. Robert C. Vogel
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Determinação das diferenças angulares entre os LOCATOR® pilares no interior da boca

Para determinar as diferenças angu-
lares entre os LOCATOR® pilares 
enroscados nos implantes podem ser 
usados dois componentes auxiliares:

Locator® Casquilho paralela 
(048.199V4)

Locator® Elemento auxiliar 
goniométrico
(048.200)

Encaixar as LOCATOR® casquilhos 
paralelas sobre os LOCATOR® pilares. 
Utilizar o LOCATOR® elemento auxi-
liar goniométrico para determinar a 
diferença angular entre os LOCATOR® 
pilares. Para tal, aplicar o elemento 
auxiliar goniométrico por detrás da 
coifa paralela encaixada e ler o ângulo 
de cada pilar.

Importante: A determinação da dife-
rença angular permite seleccionar 
os LOCATOR® encaixes retentivos 
apropriados.

Atenção: Colocar fio dental através dos 
olhais do elemento auxiliar goniomé-
trico e atá-lo, de modo a evitar que seja 
aspirado acidentalmente.

Toma de impressão ao nível do ombro do implante
Também é possível fazer uma toma de impressão ao nível do ombro do implante sem pilares LOCATOR®.
Para esse efeito, o procedimento realiza-se com componentes de toma de impressão  Straumann (toma de impressão de 
encaixe ou toma de impressão aparafusada, ver páginas 6–9). O modelo mestre é confeccionado com réplicas de implante 
Straumann (art. n.º 048.124). 
A escolha dos pilares LOCATOR® é feita no laboratório de protese. O bordo superior do pilar deve estar 1,0 mm acima da 
mucosa. O restante procedimento é idêntico ao utilizado com réplicas de implante LOCATOR®.
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Uso do instrumento LOCATOR®
O instrumento LOCATOR® é um instru-
mento multifuncional de três peças.

espaço

O extremo destina-se à remoção dos interiores retentivos da cápsula da matriz. 
Para esse efeito, a ponta deve efectuar duas rotações completas. É visível um 
espaço entre o extremo e a parte central.

O extremo é inserido de forma recta na cápsula da matriz com o interior retentivo. 
Os cantos agudos do extremo seguram o interior retentivo quando este é puxado 
para fora. 
O instrumento é puxado em linha recta para fora da cápsula da matriz.

Para soltar o interior retentivo do instrumento, o extremo tem de ser aparafusado 
totalmente na parte central, rodando no sentido dos ponteiros do relógio. Assim 
é activado o pino de remoção no interior do extremo que então solta o interior 
retentivo. 

A parte central do instrumento LOCATOR® destina-se à inserção dos interiores 
retentivos na cápsula da matriz. Para esse efeito, o extremo é desaparafusado. 
Com a ajuda da extremidade oposta o interior retentivo é forçado a entrar no 
corpo da matriz. O interior retentivo está fixamente ancorado na cápsula quando 
se ouve o respectivo “clic”.

A manga de fixação do pilar LOCATOR® torna mais fácil a colocação de um pilar 
LOCATOR®, e fixa o pilar enquanto este está a ser roscado no implante. A manga 
de fixação do pilar LOCATOR® pode ser autoclavada.  
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A parte de trás (de cor dourada) do instrumento LOCATOR® serve ao técnico de 
prótese para aparafusar e desaparafusar os pilares LOCATOR® das réplicas de 
implante.

Utilização do interior de processo preto
Tanto a réplica de implante LOCATOR® como também a cápsula de matriz 
LOCATOR® são fornecidas com um interior de processo preto pré-montado. O 
interior de processo preto serve de espaçador para os diversos interiores reten-
tivos LOCATOR®. 
Em caso de rebase de uma prótese ancorada com LOCATOR®, os interiores reten-
tivos LOCATOR® têm de ser removidos das cápsulas de matriz e substituídos por 
interiores de processo pretos. Durante a confecção do molde e o acabamento, os 
interiores de processo pretos mantêm a prótese com as cápsulas de matriz numa 
posição vertical estável. Uma vez rebasada e acabada a prótese, os interiores de 
processo pretos são substituídos pelos respectivos interiores retentivos LOCATOR® 
novos.

Escolha dos LOCATOR® encaixes retentivos
Para tornar mais fácil e mais segura para o paciente a integração da sua prótese 
ancorada no sistema LOCATOR®, a diferença angular na direcção de inserção de 
cada um dos LOCATOR® pilares não poderá exceder, por maxilar, os 10° em cada 
pilar (no caso de dois pilares, máx. 20°). 
Na eventualidade de serem usados vários LOCATOR® pilares (3 ou mais) no mesmo 
maxilar, recomendamos a utilização de LOCATOR® encaixes retentivos, cor-de-rosa, 
N.º art. 048.191V4, com força de retenção ligeira, (1,36 kg), ou azul, N.º art. 048.192V4, 
(0,68 kg), com força de retenção extra-ligeira. 
Caso as divergências angulares entre os implantes excedam os 10–20° (com dois 
pilares, até um máx. de 40°), poderão ser utilizados os LOCATOR® encaixes reten-
tivos para a margem alargada, com força de retenção normal, (1,82 kg), verdes, N.º 
art. 048.193V4, ou cor de laranja, com força de retenção ligeira (0,91 kg), N.º art. 
048.188V4, ou vermelhos, com força de retenção extra-ligeira, (0,45 kg), N.º art. 
048.194V4.

Atenção: Recomendamos aplicar à prótese sempre primeiro os elementos reten-
tivos mais suaves (azul N.º art. 048.192V4). Se o paciente sentir estes muito frouxos, 
podem ser utilizados elementos com uma força retentiva mais acentuada.
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4.6 Vista geral dos produtos

N.º art. Artigo Dimensões Material

PLAN LOCATOR® Pilares

048.275V4

048.276V4

048.277V4

048.278V4

048.279V4

048.280V4

048.283V4

048.284V4

048.285V4

048.286V4

048.287V4

RN PLAN LOCATOR® Pilar 

RN PLAN LOCATOR® Pilar

RN PLAN LOCATOR® Pilar

RN PLAN LOCATOR® Pilar

RN PLAN LOCATOR® Pilar

RN PLAN LOCATOR® Pilar

WN PLAN LOCATOR® Pilar

WN PLAN LOCATOR® Pilar

WN PLAN LOCATOR® Pilar

WN PLAN LOCATOR® Pilar

WN PLAN LOCATOR® Pilar

Altura 1,0 mm

Altura 2,0 mm

Altura 3,0 mm

Altura 4,0 mm

Altura 5,0 mm

Altura 6,0 mm

Altura 1,0 mm

Altura 2,0 mm

Altura 3,0 mm

Altura 4,0 mm

Altura 5,0 mm

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

POM

Para obter informações sobre os NNC LOCATOR® Pilares, queira consultar Procedimentos protéticos para o implante Narrow 
Neck CrossFit® (159.808/pt).
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N.º art. Artigo Dimensões Material

LOCATOR® Pilares

048.175/048.183

048.176/048.184

048.177/048.185

048.178/048.186

048.179/048.187

048.180

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN/WN LOCATOR® Pilar

RN LOCATOR® Pilar

Altura  1,0 mm

Altura  2,0 mm

Altura  3,0 mm

Altura  4,0 mm

Altura  5,0 mm

Altura  6,0 mm

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

liga de titânio/Ti-N•

LOCATOR® Componentes

048.189V2 LOCATOR® Kit de laboratório, conteúdo: Casquilho 
da transferência (∅ 5,5 mm, altura 2,5 mm) com 
encaixe do processo preto (altura 1,9 mm), anel 
espaçador (048.196), encaixe retentivo transparente 
(048.190) encaixe retentivo cor-de-rosa (048.191) e 
interior retentivo azul (048.192)

titânio/nylon

048.190V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, transparente, 
0°–10°*, 5 lbs, 2,27 kg**

Altura 1,7 mm nylon

048.191V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, cor-de-rosa, retenção 
ligeira, 0°–10°*, 3 lbs, 1,36 kg**

Altura 1,7 mm nylon

048.192V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, azul, retenção extra-
ligeira, 0°–10°*, 1,5 lbs, 0,68 kg**

Altura 1,7 mm nylon

048.182V2 LOCATOR® Kit de laboratório, margem alargada, 
conteúdo: Casquilho da transferência (∅ 5,5 mm, 
altura 2,5 mm) com encaixe do processo preto 
(altura 1,9 mm), anel espaçador (048.196), encaixe 
retentivo verde (048.193), encaixe retentivo cor 
de laranja (048.188), e encaixe retentivo vermelho 
(048.194)

titânio/nylon

048.193V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, verde margem 
alargada, 10°–20°*, 4 lbs, 1,82 kg**

Altura 1,7 mm nylon

048.188V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, cor de laranja, 
retenção ligeira, margem alargada, 10°–20°*, 2 lbs, 
0,91 kg**

Altura 1,7 mm nylon

048.194V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, vermelho, retenção 
extra-ligeira margem alargada, 10°–20°*, 1 lbs, 
0,45 kg**

Altura 1,7 mm nylon
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0473

N.º art. Artigo Dimensões Material

LOCATOR® Componentes

048.181V4 LOCATOR® Encaixe retentivo, cinza, retenção 

zero (0)

Altura 1,7 mm nylon

048.198V4 LOCATOR® Réplica de implante Comprimento 10,0 mm
∅ 5,0 mm

alumínio

048.218V4 LOCATOR® Espaçador de processamento POM

046.413V4 LOCATOR® Manga de fixação do pilar PSU

048.197V4 LOCATOR® Casquilho de moldagem Altura 4,0 mm cápsula de alumínio 
com encaixe LDPE

048.196V20 LOCATOR® Anel espaçador Espessura 0,4 mm borracha de silicone

048.195V4 Espiga de procesado LOCATOR® de color negro Altura 1,9 mm LDPE

Componentes auxiliares

046.415 LOCATOR® Ferramenta Comprimento 100,0 mm aço inox

046.416 LOCATOR® Chave de parafusos para catraca, curta Comprimento 15,0 mm aço inox

046.417 LOCATOR® Chave de parafusos para catraca, longa Comprimento 21,0 mm aço inox

048.199V4 LOCATOR® Casquilho paralela Comprimento 8,0 mm LDPE

048.200 LOCATOR® Elemento auxiliar goniométrico Comprimento 5,0 mm
Largura 15,0 mm

aço inox

• = Revestido com nitreto de titânio
V2 = Embalagem de 2 unidades 
V4 = Embalagem de 4 unidades 
V20 = Embalagem de 20 unidades 
LDPE = Low Density Polyethylene (polietileno de baixa densidade)
* = Para a correcção de diferenças angulares
** = Força de retenção

Distribuidor
Institut Straumann AG
4002 Basel
Switzerland

A Institut Straumann AG é o distribuidor exclusivo dos 
produtos LOCATOR® mencionados na presente brochura 
para o Straumann® Dental Implant System.

LOCATOR® é uma marca registada da Zest Anchors, Inc., USA.

Fabricante
Zest Anchors, Inc.
Escondido, CA 92029
USA
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Diretrizes importantes

Atenção
Os médicos devem possuir conhecimentos e informação apro-
priados sobre o manuseamento dos produtos Straumann CADCAM 
ou outros produtos da Straumann (“Produtos Straumann”) para uma 
utilização segura e correta dos Produtos Straumann, em conformi-
dade com as instruções de utilização. 

O Produto Straumann deve ser utilizado de acordo com as instru-
ções de utilização fornecidas pelo fabricante. É responsabilidade do 
médico utilizar o dispositivo em conformidade com estas instruções 
de utilização e determinar se o mesmo se adapta à situação indivi-
dual do paciente. 

Os Produtos Straumann são parte integrante de um conceito 
global e devem ser utilizados apenas em conjunto com os corres-
pondentes componentes e instrumentos originais distribuídos pela 
Institut Straumann AG, pela respetiva empresa-mãe e por todas as 
afiliadas ou subsidiárias da empresa-mãe (“Straumann”), exceto 
quando existir indicação em contrário neste documento ou nas 
instruções de utilização do Produto Straumann em causa. Se a utili-
zação de produtos fabricados por terceiros não for recomendada 
pela Straumann neste documento ou nas respetivas instruções de 
utilização, tal utilização invalidará qualquer garantia ou outra obri-
gação, expressa ou implícita, da Straumann. 

Disponibilidade
Alguns dos Produtos Straumann indicados no presente documento 
podem não estar disponíveis em todos os países. 

Cuidado 
Além das notas de precaução deste documento, quando usados 
intra-oralmente, os nossos produtos devem estar protegidos contra 
qualquer risco de aspiração. 

Validade
Com a publicação do presente documento, todas as versões ante-
riores são revogadas. 

Documentação 
Para obter instruções detalhadas sobre os Produtos Straumann, 
contacte o seu representante da Straumann. 

Copyright e marcas comerciais
Os documentos Straumann® não podem ser reimpressos nem 
publicados, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita 
da Straumann. 
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.

Descrição dos pictogramas em rótulos e folhetos

 Código de lote

 Número de catálogo

Esterilizado por radiação

…min.

 Limite inferior de temperatura

…max.

 Limite superior de temperatura

…max.

…min.

 Limite de temperatura

 Não reaproveitável

 Não esterilizado

  Cuidado, consulte a documentação anexa

 Válido até

 Proteja o produto da exposição solar direta

0123

  Os produtos Straumann com a marca CE 
cumprem os requisitos da Diretiva 
93 / 42 / CEE relativa a dispositivos médicos

  Consulte as instruções de utilização
  Siga a hiperligação para o ficheiro das 

instruções de utilização
 www.ifu.straumann.com
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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

Ceramicor® e uma marca registada da Cendres + Métaux Holding SA, Suíça. Dolder® é uma marca comercial registada do Prof. Eugen 
Dolder, exclusivamente licenciada à Cendres + Métaux Holding SA, Suíça. IPS e.max® e IPS Empress® sao marcas registadas de Ivoclar 
Vivadent AG, Liechtenstein.

© Institut Straumann AG, 2018. Todos os direitos reservados.
Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logótipos de Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas de Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.
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