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Acerca deste manual
A informação básica sobre Straumann® Guided Surgery para o Straumann® Dental Implant System
proporciona aos profissionais dentários e especialistas relacionados os passos essenciais do plano
de tratamento cirúrgico e os procedimentos para cirurgia guiada.
O manual está dividido nas seguintes partes principais:
▪▪ Planeamento pré-operatório e cirurgia guiada para o Straumann® Dental Implant System
▪▪ Planeamento e soluções clínicas
▪▪ Procedimentos cirúrgicos
▪▪ Especificações de produtos
▪▪ Informações adicionais
A informação seguinte não é suficiente para permitir o uso imediato do Straumann® Dental Implant
System. São sempre necessários conhecimentos de implantalogia dentária e de manuseamento do
Straumann® Dental Implant System proporcionados por um operador com experiência relevante
e pelas brochuras de procedimentos convencionais “Straumann® Dental Implant System: Informações básicas sobre o procedimento cirúrgico” (Art. N.º 159.754) e "Informações básicas sobre os
procedimentos cirúrgicos para o implante Straumann® Bone Level Tapered” (Art. N.º 490.038). Para
informações detalhadas sobre produtos fornecidos por terceiros contacte, por favor, directamente
as respectivas empresas. Note que nem todos os produtos estão disponíveis em todos os mercados.
Contacte o representante local da Straumann para obter mais informações.
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1. P
 laneamento pré-operatório e cirurgia guiada
para o Straumann® Dental Implant System
1

2

1. Plano de tratamento

3

2. Confecção de próteses por
digitalização

3. Digitalização TC

4

4. Planeamento baseado em
software

Os instrumentos guiados Straumann® destinam-se a tratamentos planeados na fase pré-operatória com software
de planeamento 3D. Foram concebidos para preparar o local de implantação para implantes do Straumann®
Dental Implant System utilizando gabaris cirúrgicos.
O software de planeamento complementar dos instrumentos guiados Straumann® designa-se como
CoDiagnostiX™ da Dental Wings Inc.
A abordagem de sistema aberto também permite a execução de cirurgias planeadas na fase pré-operatória com
base em gabaris cirúrgicos utilizando diferentes softwares de planeamento. Para mais informações, contacte o
representante da Straumann.
A cirurgia guiada por computador (estática) pode ser subdividida em seis passos principais (ver as figuras acima).
Estes passos são descritos seguidamente.
Passo 1 – Plano de tratamento
O diagnóstico e os pedidos específicos dos pacientes influenciam o plano de tratamento. O tipo da restauração
final, o pedido do paciente para próteses provisórias, o número de implantes e o procedimento de obtenção de
imagens têm de ser tidos em consideração no plano de tratamento do paciente por cirurgia guiada.
Nota: Para cirurgias baseadas em gabari, a capacidade de abertura da boca do paciente tem de ser suficientemente grande para acomodar os instrumentos de cirurgia guiada.
Passo 2 – Confecção de próteses por digitalização
A prótese confeccionada por digitalização é um duplicado radiopaco da situação actual ou da disposição dos
dentes provisórios. Permite ao clínico obter informações adicionais para o planeamento de implantes. Quando
o paciente é submetido à tomografia computorizada com a prótese por digitalização em posição é visível nas
imagens de TC a disposição desejada dos dentes.
A prótese por digitalização é também utilizada para visualizar a situação dos tecidos moles no software de
planeamento. Além disso, são incorporadas marcas de referência (por ex. Guttapercha) na prótese digitalizada
para identificação da sua posição no software de planeamento.
O procedimento de confecção da prótese por digitalização está dependente do software e da fixação escolhida
para o gabari cirúrgico (suporte no osso, nos dentes ou na mucosa). Para mais informações, consulte a documentação detalhada dos fornecedores do software.
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Confecção do gabari cirúrgico

6

5. Cirurgia com instrumentos
guiados Straumann®

6. Procedimentos protéticos

Passo 3 – Digitalização TC
Independentemente da tecnologia de obtenção de imagens utilizada, a digitalização com os parâmetros correctos
é a base do planeamento exacto no software e para a colocação correcta de implantes.
A fim de obter dados optimizados de digitalização o radiologista e o paciente têm de estar correctamente informados e as instruções e os parâmetros de digitalização devem ser seguidos de acordo com as linhas de orientação
do fornecedor do software.
Passo 4 – Planeamento baseado em software e confecção do gabari cirúrgico
(abordagem de sistema aberto)
O planeamento baseado em software permite que os implantes sejam planeados virtualmente com o software
de planeamento. Uma vez completado com sucesso, o plano do caso é enviado ao fabricante do gabari cirúrgico. A
empresa de software pode actuar como fabricante do gabari cirúrgico ou o laboratório dentário pode confeccionar
o gabari cirúrgico, dependendo do conceito de software utilizado.
Nota: Neste passo o fabricante do gabari cirúrgico assegura a compatibilidade com os instrumentos guiados
Straumann® utilizando casquilhos Straumann® posicionadas de acordo com os parâmetros da Straumann para
a cirurgia guiada.
Passo 5 – Cirurgia com instrumentos guiados Straumann® e inserção guiada de implantes
Após fixar o gabari cirúrgico na boca do paciente, o local de implantação para as linhas de implante S, SP, BL, BLT e
TE pode ser preparado com os instrumentos guiados incluídos no estojo de Straumann® Guided Surgery e estojo
Straumann® Basic Guided Surgery. O protocolo cirúrgico, fornecido com o gabari cirúrgico, recomenda quais os
instrumentos necessários para preparar cada local de implante. Os implantes guiados Straumann® permitem a
colocação através do gabari cirúrgico incluindo um limitador de profundidade física.
Passo 6 – Procedimentos protéticos
Para os procedimentos protéticos a Straumann oferece uma vasta gama de soluções. As brochuras “Straumann®
Narrow Neck: Restaurações protéticas para o implante Narrow Neck” (N.º art. 159.305), “Sistema de prótese
synOcta Straumann®: Restaurações coroas e pontes” (N.º art. 159.255), “Straumann® Solid Abutment Prosthetic
System: Coroas e pontes cimentadas com o sistema de pilares sólidos” (N.º art. 159.254), “A linha de implantes
Straumann® Bone Level: Informações básicas sobre os procedimentos protéticos” (N.º art. 159.810) e “Linha de
implantes Straumann® Narrow Neck CrossFit®: Procedimentos protéticos para o implante Narrow Neck CrossFit®”
(N.° art. 159.808) descrevem detalhadamente o fluxo de trabalho para o restauro dos implantes.
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2. Planeamento e soluções clínicas
2.1 Gabari cirúrgico
2.1.1 Fixação de gabaris cirúrgicos
São possíveis fixações de gabaris cirúrgicos suportadas no osso, mucosa e dentes
(ver figuras) dependendo das preferências do clínico e do sistema de planeamento
usado.

Suportados pelo osso

Suportados pela mucosa

Suportados pelos dentes

Nota: A fim de estabilizar o gabari cirúrgico, este pode ser fixado adicionalmente
com pinos de fixação (ver capítulo 3), parafusos de fixação ou posicionado em
implantes provisórios.
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2.1.2 Casquilhos para gabaris cirúrgicos
Dependendo da situação anatómica e do eixo planeado dos implantes adjacentes,
estão disponíveis três diâmetros de casquilho diferentes. Os casquilhos são cilíndricos com bordo adicional no topo (casquilho T).
▪▪ Casquilhos de Ø 5 mm para situações normais com espaço suficiente para a colocação de casquilhos
Diâmetro interno de 5 mm

▪▪ Casquilhos de Ø 2.8 mm para espaços interdentais limitados

Diâmetro interno de 2,8 mm

Colisão de casquilhos devido
à inclinação ou a espaços
interdentais limitados
Neste caso use um casquilho
de Ø 2,8 mm

▪▪ Casquilho de Ø 2,2 mm apenas para broca piloto guiada
Diâmetro interno de 2,2 mm

7
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Artigo

Diâmetro
interno do
casquilho

N.º art.

Diâmetro externo do
casquilho

Altura do
casquilho

Uso do punho de
perfuração

Casquilho T
Ø 5 mm

034.053V4

Dcolar

Dmín

= 5 mm

Dmín
Dcolar
Dmáx

= 5,7 mm
= 7,0 mm
= 6,3 mm

H
h

= 5 mm
= 4,5 mm

sim

d

= 2,8 mm

Dmín
Dcolar
Dmáx

= 3,2 mm
= 4,4 mm
= 3,8 mm

H
h

= 6 mm
= 5,5 mm

não
(Orientação directa
de brocas planas e
brocas guiadas de
Ø 2,8 mm)

d

= 2,2 mm

Dmín
Dcolar
Dmáx

= 2,6 mm
= 3,8 mm
= 3,2 mm

H
h

= 6 mm
= 5,5 mm

não
(Orientação directa
de brocas guiadas de
Ø 2,2 mm)

d

d

H

Dm
áx

h

Casquilho T
Ø 2,8 mm

034.055V4

Dcolar

Dmín

d

H

Dm
áx

h

Casquilho T
Ø 2,2 mm

046.712V4

Dcolar

Dmín

d
h
Dm
áx

H
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2.1.3 Posições dos casquilhos
O sistema permite a colocação flexível dos casquilhos no gabari cirúrgico. As três
diferentes posições dos casquilhos são 2 mm (H2), 4 mm (H4), 6 mm (H6) acima do
nível ósseo (ver figura).

Casquilho de Ø 5 mm

2 mm

H4

H6

4 mm

6 mm

H2

6 mm
altura do casquilho

5 mm
altura do casquilho

H2

Casquilhos de Ø 2,2 mm e Ø 2,8 mm
H4

2 mm

H6

4 mm

6 mm

Os seguintes requisitos devem ser considerados ao determinar a posição de casquilho
correspondente a cada implante no software de planeamento para obtenção de
condições favoráveis durante os procedimentos cirúrgicos.
▪▪ A fixação do gabari cirúrgico (apoiado na mucosa, osso ou dentes) e a espessura
da mucosa determina a posição do casquilho.
▪▪ A posição do casquilho no gabari cirúrgico deve permitir acesso amplo para a
irrigação dos instrumentos.
▪▪ Deve ser evitado o contacto do casquilho com os tecidos.
Consulte a matriz de comprimento do implante/posição do casquilho em especificações de produtos (ver o capítulo 4.1).
Nota: Posicione o casquilho tão perto do osso/tecidos moles quanto as condições
anatómicas o permitam.

9
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2.1.4 Confecção de gabari cirúrgico
O gabari cirúrgico deve permitir a adequada irrigação do local cirúrgico. Além disso,
podem ser incluídas janelas no gabari cirúrgico.
Para o ajuste correcto do cilindro dos punhos de perfuração no casquilho, remova os
materiais adicionais em torno do casquilho (ver o capítulo 2.2.1)
Cuidado
▪▪ Certifique-se de que os casquilhos estão firmemente fixados no gabari cirúrgico.
▪▪ Devem ser evitadas as cargas radiais e axiais nos casquilhos para assegurar a
retenção apropriada das mesmas no gabari cirúrgico.
▪▪ Antes de iniciar os procedimentos cirúrgicos, avalie o ajuste e a estabilidade do
gabari cirúrgico no modelo e na boca do paciente, bem como o tamanho e localização das aberturas de irrigação após receber o gabari cirúrgico do fabricante.
Verifique se a posição e a orientação dos casquilhos no gabari cirúrgico correspondem ao plano pré-operatório. Verifique a documentação sobre o produto (se
disponível) do fabricante do gabari cirúrgico.

2.1.5 Pré-processamento dos gabaris cirúrgicos
Para a desinfecção/esterilização do gabari cirúrgico antes da cirurgia use um desinfectante químico líquido apropriado (p. ex. betadine) ou um agente de esterilização
que siga as instruções do fabricante do gabari cirúrgico. Não danifique o material
do gabari cirúrgico.

10
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2.2 O conceito Straumann® Guided Surgery
2.2.1 Punhos de perfuração para preparação básica do local de
implantação
Os punhos de perfuração Straumann® accionam brocas planas
e brocas guiadas com base no conceito casquilho-em-casquilho
(ver figura). O cilindro do punho de perfuração é inserido no
casquilho (Ø 5 mm) fixado ao gabari cirúrgico. Existe um punho

Punho de perfuração com cilindros
para orientação da broca

de perfuração ergonómico para cada diâmetro de instrumento (de
Ø 2,2 mm, de Ø 2,8 mm, de Ø 3,5 mm e de Ø 4,2 mm).
Casquilho fixado ao
gabari cirúrgico

Todos os punhos de perfuração disponibilizam um cilindro com
uma altura adicional de +1 mm numa das extremidades e um
segundo cilindro com uma altura adicional de +3 mm na outra
(ver figura).

+1 mm

+3 mm

∆ 2 mm na profundidade da osteotomia

O protocolo cirúrgico (ver o capítulo 2.2.3) indica qual o cilindro
do punho de perfuração (+1 mm, +3 mm) que deve ser usado
para cada implante.

11
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Para identificação durante a cirurgia os punhos de perfuração Straumann® para
cirurgia guiada são codificados por cores e marcados com símbolos (ver figura

+1 mm

seguinte).

+3 m
m

Art. N.º

Diâmetro do
instrumento

+1 mm
1 mm

034.150

Ø 2,2 mm

034.250

Ø 2,8 mm

034.450

Ø 3,5 mm

034.650

Ø 4,2 mm

+3 mm

Cilindro do punho de
perfuração

3 mm

Codificação por cores e
símbolo

12
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2.2.2 Punhos C para preparação precisa do local de implantação
Os punhos C da Straumann® para preparação precisa do local
de implantação são também projectados segundo um conceito
de casquilho-em-casquilho. O cilindro do punho C é inserido no
casquilho (Ø 5 mm, exclusivamente) fixado ao gabari cirúrgico. Cada
punho C corresponde a uma posição de casquilho diferente (H2, H4 e
H6), como se pode ver no diagrama abaixo.

Art. N.º

Artigo

Posição do casquilho

034.750

Punho C H2

H2
2 mm acima do nível ósseo

034.751

Punho C H4

H4
4 mm acima do nível ósseo

034.752

Punho C H6

H6
6 mm acima do nível ósseo

Os punhos C Straumann® accionam brocas de perfil guiadas directamente e promotores de rosca guiados (ver figura).

H2

034.752

H4

H6

034.751

034.750

4 mm

6 mm

2 mm

13
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2.2.3 Protocolo cirúrgico para cirurgia guiada
A preparação do local de implantação com instrumentos guiados segue o protocolo
cirúrgico normalmente fornecido com o gabari cirúrgico pelo fabricante ou exportado do software de planeamento. Baseado no plano virtual onde o diâmetro do
casquilho e a sua posição foram seleccionados, o protocolo cirúrgico recomenda a
combinação correcta do cilindro do punho de perfuração e de instrumentos guiados
da Straumann® a ser usada para cada implante. O diagrama seguinte mostra um
exemplo de um protocolo cirúrgico nesta brochura.

Preparação básica do local de implantação

Posição do
implante

N.º de artigo
do implante

21

033.052G

Legenda:

Implante
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Altura do
casquilho

Posição do
casquilho

Broca plana

Broca guiada

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
média, guiada

Cilindro do
punho de
perfuração

•

+1 mm

Preparação precisa do local de implantação

Broca de
perfil
RN,
Ø 4,1 mm

Punho C
H4

Promotor de
rosca
SP,
Ø 4,1 mm

4 mm

14
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Cuidado
▪▪ Verifique se o protocolo cirúrgico corresponde ao plano de tratamento definido
pré-operatoriamente antes do início da cirurgia.
▪▪ Todas as brocas guiadas e brocas de perfil guiadas Straumann® apresentam um
colar (ver o capítulo 4.4). Para atingir a profundidade necessária de cada implante,
a perfuração deve ser sempre prosseguida até que o colar atinja o cilindro do
punho. Com base nisso, recomenda-se a combinação dos instrumentos guiados
enumerados no protocolo cirúrgico.
▪▪ O protocolo cirúrgico representa uma sugestão para o seu tratamento. O clínico
é responsável por ajustar o protocolo cirúrgico se a situação clínica divergir do
planeamento virtual.
Notas
▪▪ O protocolo cirúrgico pode apresentar uma aparência diferente consoante o
software de planeamento utilizado.
▪▪ Consulte a matriz de comprimento do implante/posição do casquilho em especificações de produtos (ver o capítulo 4.1) para confirmação da compatibilidade.

2.2.4 Implantes guiados Straumann®
Os implantes guiados Straumann®podem ser totalmente inseridos
e guiados através dos casquilhos Straumann® com um diâmetro
interno de 5 mm. Deste modo, a chave de bloqueio engata na peça
de transferência, sendo usada para controlo da profundidade física.
A única diferença entre os implantes guiados e os implantes standard
Straumann® é a peça de transferência. O implante e os componentes
protéticos são idênticos.
Nota: Alternativamente, pode ser usado um adaptador guiado para
colocar um implante standard Straumann através de um casquilho
Straumann com um diâmetro interno de 5 mm. Para mais informações, consulte “Informações básicas sobre o adaptador guiado
Straumann®” (Art. N.º 490.165).

15
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2.2.5 Estojo de Straumann® Guided Surgery
O estojo de Straumann® Guided Surgery (ver figura) é
usado para o armazenamento seguro e para a esterilização dos instrumentos cirúrgicos e dos instrumentos
auxiliares do Straumann® Dental Implant System (ver
o capítulo 5.2).
As sequências codificadas por cores no estojo ajudam
a garantir um processo fiável de trabalho durante a
cirurgia. As ilustrações claras permitem verificar num
olhar de relance a correcção e totalidade dos instrumentos a utilizar. Os instrumentos são posicionados
com segurança nas alças de silicone para esterilização
e armazenamento.

2.2.6 Estojo de Straumann® Basic Guided Surgery
(034.281)
O estojo Straumann® Basic Guided Surgery foi concebido para simplificar o procedimento de cirurgia
guiada para os médicos que trabalham com uma linha
preferencial de implantes Straumann.
O estojo está preparado para conter todos os instrumentos necessários à preparação guiada básica e de
precisão do leito implantar, bem como os acessórios
necessários.

16

15X.753.indd 16

24/10/2016 16:36

2.2.7 Precauções
▪▪ Os instrumentos guiados só devem ser usados em conjunto com
os casquilhos correspondentes fixados em gabaris cirúrgicos e
punhos.
▪▪ Inspeccione a fiabilidade operacional dos instrumentos antes de
cada cirurgia e proceda às substituições necessárias.
▪▪ Os instrumentos de corte não devem rodar durante a inserção e
remoção nos casquilhos ou punhos (ver figura).
▪▪ Evite a pressão lateral nos instrumentos que pode danificar os
instrumentos, cilindros dos punhos e casquilhos. Segure o punho
de perfuração durante a perfuração.
▪▪ Durante e depois da preparação do local de implantação, a boca do
paciente deve ser completamente enxaguada e aspirada.
▪▪ As brocas piloto e as brocas helicoidais têm um excesso de comprimento apical (até 0,4 mm) na ponta da broca em comparação com
a profundidade de inserção do implante.
▪▪ Use uma técnica de perfuração intermitente.
▪▪ Use os punhos apenas em combinação com instrumentos guiados,
como indicado na etiqueta da embalagem.
▪▪ Não dobre os punhos.
▪▪ Assegure o amplo arrefecimento dos instrumentos de corte com
soro fisiológico estéril (NaCl) pré-arrefecido ou solução de Ringer.
Isto aplica-se igualmente a instrumentos utilizados com punhos.

Não rodar

Inicie a rotação apenas
após inserção

▪▪ Os instrumentos guiados não devem ser usados em combinação
com casquilhos com colares para brocas (049.810V4), matrizes de
perfuração termoplásticas (040.526 e 040.527) ou limitadores de
profundidade para brocas (040.460, 040.454S-040.457S).

17
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3. Procedimentos cirúrgicos
3.1 Uso do perfurador de mucosa
Como opção, pode usar o perfurador de mucosa através dos casquilhos de 5 mm, antes de usar
a broca plana. A tabela seguinte indica os perfuradores de mucosa disponíveis e as respectivas
especificações.

Art. N.º

Artigo

Máx. rpm.

034.010

Perfurador de mucosa, Ø 3,4 mm, guiado

15

034.011

Perfurador de mucosa, Ø 4,0 mm, guiado

15

034.012

Perfurador de mucosa, Ø 4,7 mm, guiado

15

As três marcas de profundidade indicam a distância desde o
nível do osso ao bordo superior do respectivo casquilho (H2,
H4, H6).

18
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3.2 Preparação básica do local de implantação para situações normais (espaços
interdentários suficientes)
Após abrir a gengiva, posicione o gabari cirúrgico. Verifique o ajuste e a estabilidade do gabari
cirúrgico antes de iniciar a preparação da osteotomia. Inicie a preparação básica do local de implantação com a preparação do rebordo alveolar (Passo 1, abaixo). Depois disso segue-se a preparação
do local de implantação com brocas piloto e helicoidais (Passo 2 a 5, abaixo) segundo o diâmetro
do implante intra-ósseo escolhido no planeamento pré-operatório.
Dependendo da densidade óssea* (tipo 1 = osso muito duro, tipo 4 = osso muito macio), devem ser
aplicados protocolos de perfuração diferentes para o implante Bone Level Tapered.
Estes proporcionam a flexibilidade para ajustar a preparação do local de implantação à qualidade
óssea individual e situação anatómica.

Preparação básica
do local de implantação

Posição do
implante

N.º de Art.
do implante

21

033.052G

Implante
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Altura do
casquilho

Posição do
casquilho

Broca plana

Broca guiada

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
média,
guiada

Passo 1

Preparação precisa
do local de implantação

Cilindro do
punho de
perfuração

•

+1 mm

Broca de
perfil
RN,
Ø 4,1 mm

Punho C
H4

Promotor de
rosca
SP,
Ø 4,1 mm

Passos 2-5

* L ekholm U et al. : Patient selection and preparation. Tissue integration prostheses.
Chicago: Quintessence Publishing Co. Inc. 1985; 199-209
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Passo 1 – Prepare o rebordo alveolar
A broca plana correcta, como indicada no protocolo cirúrgico, proporciona uma superfície de osso
plana e uma área suficientemente larga de osso. No caso de condições de osso cortical duro, podem
ser utilizadas brocas planas com diâmetros progressivamente maiores. A tabela seguinte indica a
broca plana a ser seleccionada para o respectivo local de implantação.

Art. N.º

Artigo

Máx. rpm.

Diâmetro do implante intra-ósseo (mm)
Ø 3,3

034.215

Broca plana, Ø 2,8 mm,
guiada

600

034.415

Broca plana, Ø 3,5 mm,
guiada

500

034.615

Broca plana, Ø 4,2 mm,
guiada

400

Ø 4,1

Ø 4,8

Nota: As brocas planas não têm um limitador de profundidade físico.

Passo 1a – Identifique o nível ósseo
Seleccione a broca plana e o punho de perfuração*
correspondente, como indicado no protocolo cirúrgico.

1

034.250

Coloque o cilindro do punho de perfuração (recomendado: +1 mm) no casquilho do gabari cirúrgico. Insira a
broca plana no cilindro até que atinja o nível ósseo. Use
as marcações laser na broca plana como referência de
profundidade (intervalos de 2 mm).
2 mm

*O
 punho de perfuração de Ø 2,8 mm, e a broca plana correspondente de Ø 2,8 mm
são mostrados como exemplo.
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Passo 1b – Prepare o rebordo alveolar

1

Prepare o rebordo alveolar com a broca plana até à

034.250

profundidade desejada. Use as marcações laser na
broca plana (intervalos de 2 mm) como referência de
profundidade.
Nota: As brocas planas só devem ser usadas para
aplanar o rebordo alveolar.

Passo 2 – Prepare o local de implantação até ao
Ø 2,2 mm
Perfure o local de implantação com a broca piloto de

2

034.150

Ø 2,2 mm para cirurgia guiada, utilizando o punho de
perfuração correspondente para orientação. No caso de
implantes Bone Level Tapered, use a broca BLT guiada
Ø 2,2 mm. Assegure-se sempre que utiliza o cilindro

800 rpm máx.

correcto do punho de perfuração (+1 mm ou +3 mm)
e o respectivo comprimento de broca (curto, médio
e longo) como indicado no protocolo cirúrgico recomendado pelo software (ver página 19). Em situações
de osso muito macio, para um implante Bone Level
Tapered com um diâmetro intra-ósseo de Ø 3,3 mm,
a preparação básica do local de implantação termina
aqui. Continue com a preparação básica do local de
implantação dos restantes locais de implantação ou
continue com a preparação precisa do local de implantação (consulte o capítulo 3.5).
Cuidado: Inicie a perfuração apenas após inserir
completamente a broca no cilindro do punho de
perfuração.
Nota: Perfure sempre até que o colar da broca atinja
o cilindro do punho de perfuração para alcançar a
profundidade necessária de osteotomia. Adicionalmente, podem ser utilizados medidores de profundidade convencionais para verificação da profundidade
da osteotomia.

21

15X.753.indd 21

24/10/2016 16:36

Passo 3 – Alargue o local de implantação até ao

3

Ø 2,8 mm

034.250

Continue com a preparação básica do local de implantação, utilizando a broca helicoidal PRO de Ø 2,8 mm
para cirurgia guiada. No caso de implantes Bone Level
Tapered, use a broca BLT guiada Ø 2,8 mm.

600 rpm máx.

Para um implante com um diâmetro intra-ósseo de
Ø 3,3 mm, a preparação básica do local de implantação
termina aqui. Em situações de osso muito macio, para
um implante Bone Level Tapered com um diâmetro
intra-ósseo de Ø 4,1 mm, a preparação básica do local
de implantação termina aqui. Continue com a preparação básica do local de implantação nos restantes
locais de implantação, usando opcionalmente pinos
de fixação para gabari. Ou prossiga com a preparação
precisa do local de implantação (ver o capítulo 3.5).

Opção – Pinos de fixação para gabari
Pode obter uma estabilização adicional do gabari cirúrgico, ancorando-o com pinos de fixação para gabari.

034.255

Certifique-se de que os pinos não são aspirados.
Cuidado: Nos casos de cirurgia sem retalho não deve
ser aplicada qualquer força nos pinos de fixação para
gabari cirúrgico para evitar danos nos tecidos moles.

H6
H4
H2
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Passo 4 – Alargue o local de implantação até ao

4

Ø 3,5 mm
Continue com a broca helicoidal PRO de Ø 3,5 mm para
cirurgia guiada. No caso de implantes Bone Level Tapered,

034.450

use a broca BLT guiada Ø 3,5 mm.
Para um implante com um diâmetro intra-ósseo de
Ø 4,1 mm, a preparação básica do local de implantação

500 rpm máx.

termina aqui. Em situações de osso muito macio, para
um implante Bone Level Tapered com um diâmetro intra-ósseo de Ø 4,8 mm, a preparação básica do local de
implantação termina aqui. Continue com a preparação
básica do local de implantação nos restantes locais de
implantação, usando opcionalmente pinos de fixação
para gabari. Ou prossiga com a preparação precisa do local
de implantação (ver o capítulo 3.5).

Opção – Pinos de fixação para gabari
Pode obter uma estabilização adicional do gabari cirúrgico, ancorando-o com pinos de fixação para gabari. Certi-

034.455

fique-se de que os pinos não são aspirados.
Cuidado: Nos casos de cirurgia sem retalho não deve ser
aplicada qualquer força nos pinos de fixação para gabari
cirúrgico para evitar danos nos tecidos moles.
H6
H4
H2
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Passo 5 – Alargue o local de implantação até ao

5

Ø 4,2 mm

034.650

Termine a preparação básica do local de implantação
com a broca helicoidal PRO de Ø 4,2 mm para cirurgia
guiada. No caso de implantes Bone Level Tapered, use
a broca BLT guiada Ø 4,2 mm.

400 rpm máx.

Continue com a preparação básica do local de implantação nos restantes locais de implantação, usando
opcionalmente pinos de fixação para gabari. Ou prossiga com a preparação precisa do local de implantação
(ver o capítulo 3.5).

Opção – Pinos de fixação para gabari
Pode obter uma estabilização adicional do gabari cirúrgico, ancorando-o com pinos de fixação para gabari.

034.655

Certifique-se de que os pinos não são aspirados.
Cuidado: Nos casos de cirurgia sem retalho não deve
ser aplicada qualquer força nos pinos de fixação para
gabari cirúrgico para evitar danos nos tecidos moles.
H6
H4
H2
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A tabela seguinte resume os instrumentos usados para a preparação básica do local de
implantação segundo o diâmetro do implante intra-ósseo. Todas as brocas guiadas estão
disponíveis em tamanhos curtos, médios e longos.
Instrumentação para preparação básica guiada do local de implantação
Passos

Máx. rpm

Artigo

Diâmetro do implante intra-ósseo (mm)
Ø 3,3

Prepare o rebordo
alveolar

1

Prepare o local de
implantação para
Ø 2,2 mm

600

Broca plana, Ø 2,8 mm, guiada

500

Broca plana, Ø 3,5 mm, guiada

400

Broca plana, Ø 4,2 mm, guiada

800

Broca piloto Ø 2,2 mm
Broca piloto BLT guiada Ø 2,2 mm

600

Broca helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm
Broca BLT guiada Ø 2,8 mm

500

Broca helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm
Broca BLT guiada Ø 3,5 mm

400

Broca helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm
Broca BLT guiada Ø 4,2 mm

*

3

Alargue o local de
implantação para
Ø 3,5 mm

*

4

Alargue o local de
implantação para
Ø 4,2 mm

5

Ø 4,8

*

2

Alargue o local de
implantação para
Ø 2,8 mm

Ø 4,1

*

* disponível em dimensões curtas, médias e longas
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3.3 Preparação básica do local de implantação para espaços interdentários limitados
Com os casquilhos de Ø 2,8 mm para espaços interdentários limitados não são necessários punhos de
perfuração. Após abrir a gengiva e colocar o gabari
cirúrgico inicie a preparação básica do local de implantação preparando o rebordo alveolar utilizando a
broca plana de Ø 2,8 mm (Passo 1 abaixo). Depois, o
local de implantação é preparado directamente com a
broca helicoidal PRO de Ø 2,8 mm (Passo 2 abaixo). No

Casquilho T Ø 2,8 mm

caso de implantes Bone Level Tapered, use a broca BLT
guiada Ø 2,8 mm. Não é necessária perfuração piloto.

1

Não é necessário punho de
perfuração para orientação

Passo 1 – Prepare o rebordo alveolar
A broca plana de Ø 2,8 mm proporciona uma superfície de osso plana e uma área suficientemente larga
de osso.
Passo 1a – Identifique o nível ósseo
Insira a broca plana de Ø 2,8 mm no casquilho no
gabari cirúrgico até que atinja o nível ósseo. Use as
marcações laser na broca plana como referência de
profundidade (intervalos de 2 mm).
Notas para casquilhos de Ø 2,8 mm
▪▪ Não é necessário punho de perfuração.
▪▪ A altura do casquilho de Ø 2,8 mm é de 6 mm.

Passo 1b – Prepare o rebordo alveolar
Prepare o rebordo alveolar com a broca plana até à

1

600 rpm máx.

profundidade desejada. Use as marcações laser na
broca plana (intervalos de 2 mm) como referência de
profundidade.

Nota: As brocas planas só devem ser usadas para
aplanar o rebordo alveolar.
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Passo 2 – Perfure o local de implantação até

2

Não é necessário punho de
perfuração para orientação

Ø 2,8 mm
Continue com a preparação do local de implantação
utilizando a broca helicoidal PRO de Ø 2,8 mm para
cirurgia guiada. No caso de implantes Bone Level

600 rpm máx.

Tapered, use a broca BLT guiada Ø 2,8 mm.
A preparação básica do local de implantação para
espaços interdentários limitados termina aqui.
Continue com a preparação básica guiada do local
de implantação nos restantes locais de implante,
usando opcionalmente pinos de fixação para gabari.
Ou remova o gabari cirúrgico e siga o procedimento
convencional para o alargamento do local de implantação (se necessário), para a preparação precisa do local
de implantação e para a colocação do implante no seu
local actual. O procedimento convencional sem gabaris
cirúrgicos é descrito nas brochuras “Straumann®
Dental Implant System: Informações básicas sobre o
procedimento cirúrgico” (Art. N.º 159.754) e “Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para
o implante Straumann® Bone Level Tapered” (Art.
N.º 490.038).
Notas para casquilhos de Ø 2,8 mm

2

034.256

▪▪ Perfure sempre até que o colar da broca atinja o
casquilho para alcançar a profundidade necessária
de osteotomia.
▪▪ A preparação precisa do local de implantação não
pode ser executada com instrumentos guiados.
Certifique-se de que tem os instrumentos para os
procedimentos convencionais prontos a serem

H6
H4
H2

utilizados.
Nota: Ao utilizar uma broca de Ø 2,8 mm como a
primeira broca, assegure-se de que utiliza a técnica
de perfuração intermitente e irrigação adequada do
instrumento, para evitar o sobreaquecimento do osso.
Opção – Pinos de fixação para gabari
Pode obter uma estabilização adicional do gabari cirúrgico ancorando-o com pinos de fixação para gabari.
Certifique-se de que os pinos não são aspirados.
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3.4 Preparação básica do local de implantação para perfuração piloto guiada
Com os casquilhos de Ø 2,2 mm para perfuração piloto

1

guiada, o gabari cirúrgico é usado apenas para guiar
a broca piloto. Não são necessários punhos de perfuração. Depois de abrir a gengiva, inicie a preparação
básica do local de implantação, preparando o rebordo
alveolar, segundo o procedimento convencional. (Passo
1 abaixo). Em seguida, o gabari cirúrgico é colocado e o
local de implantação é preparado directamente com a
broca piloto Ø 2,2 mm (Passo 2 abaixo).
Passo 1 – Prepare o rebordo alveolar
Reduza cuidadosamente e alise um rebordo cónico

2

estreito com uma broca esférica grande. Isto propor-

Não é necessário punho de
perfuração para orientação

cionará uma superfície de osso plana e uma área suficientemente larga de osso.
Passo 2 – Perfure o local de implantação

800 rpm máx.

até Ø 2,2 mm
Continue com a preparação do local de implantação
utilizando a broca helicoidal PRO de Ø 2,2 mm para
cirurgia guiada.
Notas para casquilhos de Ø 2,2 mm
▪▪ Não é necessário punho de perfuração.
▪▪ A altura do casquilho de Ø 2,2 mm é de 6 mm.
A preparação básica do local de implantação para
perfuração piloto guiada termina aqui. Continue com a
preparação básica guiada do local de implantação nos
restantes locais de implantação. Ou remova o gabari
cirúrgico e siga o procedimento convencional para o
alargamento do local de implantação, para a preparação precisa do local de implantação e para a colocação do implante no seu local actual.
O procedimento convencional sem gabari cirúrgico é descrito nas brochuras “Straumann® Dental Implant System: Informações básicas sobre o procedimento cirúrgico” (Art. N.º 159.754) e "Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para o
implante Straumann® Bone Level Tapered” (Art. N.º 490.038).
Notas para casquilhos de Ø 2,2 mm
▪▪ Perfure sempre até que o colar da broca atinja o casquilho para alcançar a profundidade necessária de osteotomia.
▪▪ A preparação precisa do local de implantação não pode ser executada com instrumentos guiados. Certifique-se de que tem
os instrumentos para os procedimentos convencionais prontos a serem utilizados.
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3.5 Preparação precisa do local de implantação
A preparação precisa do local de implantação envolve uma perfuração perfilada e a subsequente abertura da rosca. O procedimento depende do tipo de implante, diâmetro do implante
intra-ósseo e classe óssea.
Cuidado
▪▪ A preparação precisa do local de implantação (perfuração
perfilada e abertura de rosca) não é possível através de casquilhos de Ø 2,2 mm e Ø 2,8 mm. Além disso, os instrumentos
de perfuração perfilada guiada para implantes WN não estão
actualmente disponíveis. Retire o gabari cirúrgico e siga o
procedimento convencional sem gabari cirúrgico descrito nas
brochuras “Straumann® Dental Implant System: Informações
básicas sobre o procedimento cirúrgico” (Art. N.º 159.754) e
"Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para
o implante Straumann® Bone Level Tapered” (Art. N.º 490.038).
▪▪ Certifique-se de que tem os instrumentos para os procedimentos convencionais prontos a serem utilizados.
O protocolo cirúrgico enumera os instrumentos necessários
para a preparação precisa do local de implantação.

Preparação básica
do local de implantação

Posição do
implante

N.º de Art.
do implante

21

033.052G

Implante
SP, RN
Ø 4,1 mm,
10 mm
SLActive

Altura do
casquilho

Posição do
casquilho

Broca plana

Broca guiada

5 mm

H4

Ø 3,5 mm

=
média,
guiada

Preparação precisa
do local de implantação

Cilindro do
punho de
perfuração

•

+1 mm

Broca de
perfil
RN,
Ø 4,1 mm

Punho C
H4

Promotor
de rosca
SP,
Ø 4,1 mm
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3.5.1 Perfuração perfilada para situações normais
A perfuração perfilada prepara o local de implantação para a forma
de um implante Straumann® específico. Os implantes Straumann®
Standard Plus, Tapered Effect e Bone Level exigem perfuração
perfilada, independentemente da classe óssea. Para os implantes
Straumann® Bone Level Tapered, a perfuração perfilada apenas é
recomendada numa situação de córtex denso.
Nota: Devido à parte do ombro,
▪▪ os implantes Straumann® Standard e
▪▪ Straumann® Standard Plus RN, Ø 4,8 mm, são inseridos sem
perfuração perfilada prévia.

Passo 1 – Insira a broca de perfil guiada no punho C
Insira a broca de perfil guiada lateralmente no cilindro do punho
C. Prenda a parte orientadora, empurrando para baixo a broca de
perfil guiada inserida.

1

034.235

034.752

Parte orientadora
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Passo 2 – Coloque os instrumentos
Insira o conjunto do punho C e a broca de perfil guiada no casquilho de Ø 5 mm fixado ao gabari
cirúrgico.
2

034.751

034.235

Passo 3 – Perfuração perfilada
Defina a forma da parte coronal do local de implantação com a correspondente broca de perfil
guiada. O máximo recomendado de rotações por minuto para as brocas de perfil SP é de 400 rpm
e 300 rpm para brocas de perfil BL/NNC, BLT e TE.
Nota: Perfure sempre até que o colar da broca de perfil guiada atinja o cilindro do punho C a fim
de alcançar a profundidade necessária.
Importante:
▪▪ Não utilize brocas de perfil SP com implantes Standard Plus Ø 3,3 mm, NNC, nem com implantes
Standard Plus Ø 4,8 mm, RN.
▪▪ Para os implantes SP Ø 3,3 mm NNC, utilize o promotor de rosca BL/TE/NNC para contra-ângulo,
guiado, 026.2510, para preparar o local de implantação para implantes NNC.
3

034.751

034.235

31

15X.753.indd 31

24/10/2016 16:36

3.5.2 Abertura da rosca para situações normais
A abertura da rosca prepara o local de implantação para um tipo específico de rosca. Este passo
opcional permite ao cirurgião maior flexibilidade para ajustar o protocolo cirúrgico à classe óssea,
de modo a obter a estabilidade primária óptima do implante. Recomenda-se que no osso denso
e para implantes de grandes diâmetros mantenha o binário de inserção do implante dentro de
intervalos aceitáveis. A tabela abaixo resume a abertura de rosca sugerida.

Nota: Com os instrumentos guiados Straumann® podem ocorrer binários de inserção aumentados
devido à preparação rigorosa da osteotomia.

Abertura de rosca de acordo com a classe óssea
Classes ósseas*

Implantes S, SP (excepto NNC)

Implantes BL, TE e NNC

Implantes BLT

Diâmetro intra-ósseo

Diâmetro intra-ósseo

Diâmetro intra-ósseo

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

Classe 1

total

total

total

total

total

total

total

total

total

Classe 2

coronal

coronal

total

total

total

total

Classe 3

total

total

Classe 4

total

total

*Classe 1: osso mais duro, Classe 4: osso mais macio
coronal = abertura da rosca na área coronal do local de implantação
total = abertura da rosca na profundidade total do local de implantação
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Passo 1 e 2 – Insira o promotor de rosca guiado no
punho C e coloque o instrumento
Insira lateralmente o promotor de rosca guiado no
cilindro do punho C e prenda a parte orientadora
empurrando-a para baixo (ver o capítulo 3.4.1). Insira
o conjunto de punho C e promotor de rosca guiado no
casquilho de Ø 5 mm fixado ao gabari cirúrgico.
1

2

034.751

034.245

12 mm
10 mm
8 mm
6 mm

Parte orientadora

Nota: O promotor de rosca BL/TE/NNC tem uma marca
adicional aos 4 mm para o implante Straumann® Standard Plus
Short (SPS).

3

034.751

Passo 3 – Abertura da rosca
Abra previamente uma rosca no local de implantação

034.245
15 rpm máx.

segundo a classe óssea e o diâmetro intra-ósseo. Use
as marcações laser dos promotores de rosca guiados
como referência de profundidade (intervalos de 2 mm).
Cuidado: Não aplique um binário superior a 60 Ncm.
Valores de binários superiores a 60 Ncm podem
resultar em danos na rosca.
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Os promotores de rosca guiados Straumann® podem ser usados de
dois modos diferentes: os promotores de rosca guiados são ligados
directamente à peça manual ou à catraca usando o conector para
catraca (ver figuras abaixo).

Abertura da rosca com contra-ângulo
Ligue o promotor de rosca ao contra-ângulo.

Contra-ângulo

034.245

15 rpm máx.

Promotor de rosca guiado

Abertura da rosca com catraca
Para a abertura da rosca com catraca use o conector para catraca. A
rosca é aberta com movimentos de rotação lentos.
Catraca

034.005
Conector para catraca

Promotor de rosca guiado

034.245
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3.5.3 Preparação do local de implantação com o implante Bone Level Tapered
Dependendo da densidade óssea, devem ser aplicados protocolos de perfuração diferentes para o
implante Bone Level Tapered. Estes proporcionam a flexibilidade para ajustar a preparação do local
de implantação à qualidade óssea individual e situação anatómica.

Straumann® Bone Level Tapered 3,3 mm NC

passos recomendados

apenas para córtex denso

Tipo 1

Osso muito duro

Tipo 2

Osso duro

Tipo 3

Osso macio

Tipo 4

Osso muito macio
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Straumann® Bone Level Tapered 4,1 mm RC

passos recomendados

apenas para córtex denso

Tipo 1

Osso muito duro

Tipo 2

Osso duro

Tipo 3

Osso macio

Tipo 4

Osso muito macio
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Straumann® Bone Level Tapered 4,8 mm RC

passos recomendados

apenas para córtex denso

Tipo 1

Osso muito duro

Tipo 2

Osso duro

Tipo 3

Osso macio

Tipo 4

Osso muito macio

Nota:
▪▪ Em situações de osso macio e osso muito macio com um córtex denso, recomenda-se a utilização da broca de
perfil para preparar o aspecto cortical da osteotomia.
▪▪ Os instrumentos específicos a usar para os implantes Bone Level Tapered estão assinalados com dois anéis
coloridos.

37

15X.753.indd 37

24/10/2016 16:36

Visão geral de instrumentos guiados para preparação precisa do local de implantação
Resumo de instrumentos guiados para preparação precisa do local de implantação
Art. N.º

Artigo

034.235

SP Broca de perfil, Ø 3,3 mm, RN, guiada

034.435

Broca de perfil SP, Ø 4,1 mm, RN, guiada

034.245

S/SP Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 3,3 mm, guiado

034.445

S/SP Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 4,1 mm, guiado

034.645

S/SP Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 4,8 mm, guiado

034.237

TE Broca de perfil, Ø 3,3 mm, RN, guiada

034.437

TE Broca de perfil, Ø 4,1 mm, RN, guiada

026.2503

BL/NNC Broca de perfil ∅ 3,3 mm, guiada

026.4503

BL Broca de perfil ∅ 4,1 mm, guiada

026.6503

BL Broca de perfil ∅ 4,8 mm, guiada

026.2510

BL/TE/NNC Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 3,3 mm, guiado

026.4510

BL/TE Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 4,1 mm, guiado

026.6510

BL/TE Promotor de rosca para contra-ângulo ∅ 4,8 mm, guiado

034.269

BLT Broca de perfil ∅ 3,3 mm, guiada

034.270

BLT Broca de perfil ∅ 4,1 mm, guiada

034.271

BLT Broca de perfil ∅ 4,8 mm, guiada

034.272

BLT Promotor de rosca ∅ 3,3 mm, guiado

034.273

BLT Promotor de rosca ∅ 4,1 mm, guiado

034.274

BLT Promotor de rosca ∅ 4,8 mm, guiado

Máx. rpm

400

15

300

15

300

15

Importante
▪▪ Para os implantes SP Ø 3,3 mm, NNC, utilize a BL/NNC Broca de perfil, guiada, 026.2503, e o
BL/TE/NNC Promotor de rosca para contra-ângulo, guiado, 026.2510, para preparar o local de
implantação para implantes NNC.
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3.6 Colocação guiada do implante
Para atingir a precisão máxima, recomenda-se a utilização dos implantes Straumann® guiados em
combinação com os procedimentos cirúrgicos guiados. A colocação dos implantes guiados envolve
a inserção do implante através de casquilhos Straumann® de 5 mm e o controlo visual ou físico da
profundidade com a chave de bloqueio.
Como alternativa, também é possível remover o gabari cirúrgico e colocar o implante seguindo
o procedimento convencional sem gabari cirúrgico descrito nas brochuras “Straumann® Dental
Implant System: Informações básicas sobre o procedimento cirúrgico”” (Art. N.º 159.754) e "Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para o implante Straumann® Bone Level Tapered”
(Art. N.º 490.038).
Os capítulos seguintes descrevem a colocação de um implante guiado Straumann® através do
gabari cirúrgico.
3.6.1 Abertura da embalagem do implante
Nota: A inserção do implante guiado só é possível através dos casquilhos Straumann com um
diâmetro interno de 5 mm.
A abertura da embalagem do implante segue os mesmos passos indicados para os implantes não
guiados. Por conseguinte, consulte as brochuras “Straumann® Dental Implant System: "Informações básicas sobre o procedimento cirúrgico” (N.° art. 159.754).
3.6.2 Colocação do implante
O implante Straumann® pode ser colocado quer manualmente com a catraca, quer com a ajuda
do contra-ângulo.
As seguintes instruções passo-a-passo mostram como o implante Straumann® Guided Standard
Plus é colocado com o contra-ângulo (coluna esquerda nas páginas seguintes) e como o implante
Straumann® Guided Bone Level é colocado com a catraca (coluna direita).
Nota: Ao utilizar o controlo de profundidade física com a chave de bloqueio, certifique-se de que
não aplica demasiado binário quando atingir o limitador de profundidade. Um binário muito
grande pode conduzir a danos no local de implantação.
▪▪ Os implantes Straumann® Bone Level devem ser orientados rotacionalmente para a inserção do
contra-ângulo e da catraca.
▪▪ Certifique-se de que o gabari cirúrgico é ajustado firmemente à boca do paciente antes de iniciar
a inserção guiada do implante.
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Colocação com o contra-ângulo

Colocação com a catraca

Exemplo: Implante Straumann® Guided Standard Plus

Exemplo: Implante Straumann® Guided Bone Level

Passo 1 – Procure as informações relevantes para o
controlo de profundidade no protocolo cirúrgico
A peça de transferência do implante guiado tem marcas
de profundidade para as alturas dos casquilhos - H2,
H4 e H6, respectivamente. Antes da colocação dos
implantes, consulte o protocolo cirúrgico e confirme a
altura do casquilho para o respectivo local de implante.

2

2

Passo 2 – Fixe o adaptador do contra-ângulo

Passo 2 – Fixe o adaptador da catraca

Agarre a parte fechada do suporte de implantes. Fixe o

Segure o suporte do implante pela extremidade fechada e

adaptador do contra-ângulo ao implante. Ouve-se um

empurre o adaptador da catraca para dentro da parte de

clique quando o adaptador do contra-ângulo é fixado

transferência, até ouvir um clique.

correctamente.
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3

3

Passo 3 – Retirar o implante do suporte

Passo 3 – Retirar o implante do suporte

Puxe simultaneamente para baixo o suporte do implante e

Puxe o suporte do implante ligeiramente para baixo para

remova o implante do respectivo suporte (com os braços

remover o implante do respectivo suporte. Ao mesmo tempo,

apoiados).

retire o implante do suporte com um movimento de rotação
ligeiro (apoie as mãos quando estiver a fazê-lo).

4

4

Passo 4 – Coloque o implante

Passo 4 – Coloque o implante

Coloque o implante com o contra-ângulo no respectivo

Coloque o implante com o adaptador no respectivo casquilho

casquilho do gabari cirúrgico. Alinhe a parte cilíndrica da peça

do gabari cirúrgico. Alinhe a parte cilíndrica da peça de trans-

de transferência do implante guiado com o eixo do casquilho.

ferência do implante guiado com o eixo do casquilho.
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5

5

Passo 5 – Insira o implante com o contra-ângulo e a

Passo 5 – Insira o implante com a catraca e a chave de

chave de bloqueio

bloqueio

Fixe a chave de bloqueio na altura correcta em relação ao

Fixe a chave de bloqueio na altura correcta em relação ao

implante guiado. Insira o implante com um máximo de

implante guiado.

15 rpm, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
A posição final do implante é indicada pelo limitador de

A seta para a esquerda do botão de rotação assinala a

profundidade físico fornecido pela chave de bloqueio.

direcção de inserção (ver brochura). Insira o implante com
movimentos lentos da catraca. A posição final do implante é

Ao utilizar o controlo de profundidade física com a chave

indicada pelo limitador de profundidade físico fornecido pela

de bloqueio, certifique-se de que não aplica demasiado

chave de bloqueio.

binário quando atingir o limitador de profundidade. Um
binário muito grande pode conduzir a danos no local de

Ao utilizar o controlo de profundidade física com a chave de

implantação.

bloqueio, certifique-se de que não aplica demasiado binário
quando atingir o limitador de profundidade. Um binário

Como alternativa, o implante pode ser inserido sem a

muito grande pode conduzir a danos no local de implantação.

chave de bloqueio por meio de um controlo visual de
profundidade.

Como alternativa, o implante pode ser inserido sem a chave
de bloqueio por meio de um controlo visual de profundidade.

Cuidado: Evite corrigir a posição vertical através de rotações invertidas (da direita para a esquerda). Isto pode

Cuidado: Evite corrigir a posição vertical através de rotações

causar o afrouxamento da peça de transferência e pode

invertidas (da direita para a esquerda). Isto pode causar o

conduzir a uma diminuição da estabilidade primária.

afrouxamento da peça de transferência e pode conduzir a
uma diminuição da estabilidade primária.

Certifique-se de que utiliza a chave de bloqueio com o lado
liso a apontar na direcção do casquilho.

Certifique-se de que utiliza a chave de bloqueio com o lado
liso a apontar na direcção do casquilho.

Nota: O binário de inserção com os implantes guiados
pode exceder 35 Ncm.

Nota: O binário de inserção com os implantes guiados pode
exceder 35 Ncm.
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Passo 6 – Orientação correcta do implante (necessário

6

apenas para implantes Bone Level, não necessário para
S/ SP/TE)
Ao aproximar-se da posição final do implante, certifique-se de que uma das quatro marcações laser na peça
de transferência está orientada exactamente no sentido
orofacial. Isto posiciona as quatro protrusões da ligação
interna para orientação ideal do pilar protético. Um quarto
de volta até à marca seguinte corresponde a um deslocamento vertical de 0,2 mm.

7

7

Passo 7 – Desprenda a peça de transferência

Passo 7 – Desprenda a peça de transferência

Antes de retirar a peça de transferência, regule o motor

Mude a direcção da catraca. A seta no botão de rotação

do contra-ângulo para “reverse” (inverter). Durante as

aponta agora para a esquerda (ver brochura). Use a chave

primeiras voltas, segure o implante com a chave aberta

aberta para compensar o octágono e desprenda a peça

que é usada para estabilizar (exercer força contrária) o

de transferência rodando para a esquerda utilizando a

hexágono.

catraca.

3.7 Acondicionamento dos tecidos moles
O acondicionamento dos tecidos moles (e fecho do implante) segue os procedimentos convencionais descritos
nas brochuras “Straumann® Dental Implant System: Informações básicas sobre o procedimento cirúrgico”
(Art. N.º 159.754) e "Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para o implante Straumann® Bone
Level Tapered” (Art. N.º 490.038).
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4. Especificações de produtos
4.1 Matriz de comprimento do implante/posição do casquilho
O software de planeamento calcula o protocolo cirúrgico baseado no planeamento virtual da colocação de
implantes e na escolha de tipos e posições dos casquilhos. O protocolo cirúrgico recomenda qual o cilindro do
punho de perfuração (+1 mm ou +3 mm) e qual o comprimento da broca (curto, médio ou longo) necessários para
preparar a osteotomia para cada implante específico.
4.1.1 Matriz de comprimento do implante/posição do casquilho para casquilhos de Ø 5 mm no gabari
cirúrgico
Comprimento
do implante

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

broca curta
+3 mm punho
de perfuração

broca curta
+1 mm punho
de perfuração

broca média
+3 mm punho
de perfuração

broca média
+1 mm punho
de perfuração

broca longa
+3 mm punho
de perfuração

broca longa
+1 mm punho
de perfuração

broca curta
+3 mm punho
de perfuração

broca curta
+1 mm punho
de perfuração

broca média
+3 mm punho
de perfuração

broca média
+1 mm punho
de perfuração

broca longa
+3 mm punho
de perfuração

broca longa
+1 mm punho
de perfuração

broca curta
+1 mm punho
de perfuração

broca média
+3 mm punho
de perfuração

broca média
+1 mm punho
de perfuração

broca longa
+3 mm punho
de perfuração

broca longa
+1 mm punho
de perfuração

4 mm

Posição do casquilho

H2
2 mm

H4
4 mm

H6
6 mm

Exemplo: O local de implantação deverá ser preparado para um implante de 10 mm com um casquilho fixado ao
gabari cirúrgico posicionado 4 mm acima do nível ósseo (H4). Consequentemente, a broca média e o cilindro do
punho de perfuração +1 mm devem ser usados para atingir a profundidade necessária do local de implantação.
4.1.2 Matriz de comprimento do implante/posição do casquilho para casquilhos de Ø 2,2 mm (broca piloto
guiada) e casquilhos de Ø 2,8 mm (espaços interdentários limitados) no gabari cirúrgico
Ao utilizar casquilhos de Ø 2.2 mm e Ø 2,8 mm não é necessário qualquer punho de perfuração.
Comprimento
do implante

6 mm

Posição do casquilho

2 mm

4 mm

H6
6 mm

10 mm

broca curta
sem punho de
perfuração

H2

H4

8 mm

broca curta
sem punho de
perfuração

12 mm

14 mm

broca média
sem punho de
perfuração
broca média
sem punho de
perfuração

broca média
sem punho de
perfuração

16 mm

broca longa
sem punho de
perfuração
broca longa
sem punho de
perfuração

broca longa
sem punho de
perfuração

Exemplo: O local de implantação deverá ser preparado para um implante de 8 mm com um casquilho fixado ao
gabari cirúrgico posicionado 2 mm acima do nível ósseo (H2). Consequentemente, a broca curta deve ser usada
para atingir a profundidade necessária do local de implantação.
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4.2 Desenho das brocas guiadas Straumann®
Os instrumentos guiados Straumann® possuem marcas de profundidade a intervalos de 2 mm que correspondem ao comprimento
dos implantes disponíveis. Em comparação com os instrumentos
convencionais Straumann® as brocas guiadas Straumann® são
codificadas por cores segundo o diâmetro do instrumento e designadas segundo o comprimento total da broca na parte da haste
(ver figuras abaixo).

Nome da broca

Comprimento
guiado

Comprimento
total

Curta

16 mm

32 mm

Média

20 mm

36 mm

Longa

24 mm

40 mm

Símbolo para o
comprimento da
broca

–
=

Cuidado: Os instrumentos guiados não devem ser usados sem os
casquilhos indicados fixados ao gabari cirúrgico para assegurar a
orientação.

Símbolo para o comprimento da broca
Colar para identificação

Comprimento
total
Comprimento guiado

Brocas BLT guiadas

Broca helicoidal PRO guiada
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4.3 C
 odificação de cores e etiquetagem de instrumentos de corte Straumann® para cirurgia guiada
Codificação de cores de instrumentos guiados
Sequência de cores

Diâmetro do instrumento

Diâmetro do implante intra-ósseo

azul

Ø 2,2 mm

Broca piloto

amarela

Ø 2,8 mm

Ø 3,3 mm

vermelha

Ø 3,5 mm

Ø 4,1 mm

verde

Ø 4,2 mm

Ø 4,8 mm

Resumo de instrumentos guiados para preparação básica do local de implantação
Art. N.º

Artigo

Nome

Símbolo

Comprimento
total

Comprimento
guiado

Máx. rpm.

034.215

Broca plana, Ø 2,8 mm

600

034.415

Broca plana, Ø 3,5 mm

500

034.615

Broca plana, Ø 4,2 mm

400

034.123

Broca piloto, Ø 2,2 mm

curta

–

32 mm

16 mm

800

034.126

Broca piloto, Ø 2,2 mm

média

=

36 mm

20 mm

800

034.129

Broca piloto, Ø 2,2 mm

longa

40 mm

24 mm

800

034.223

Broca helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm

curta

–

32 mm

16 mm

600

034.226

Broca helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm

média

=

36 mm

20 mm

600

034.229

Broca helicoidal PRO, ∅ 2,8 mm

longa

40 mm

24 mm

600

034.423

Broca helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm

curta

–

32 mm

16 mm

500

034.426

Broca helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm

média

=

36 mm

20 mm

500

034.429

Broca helicoidal PRO, ∅ 3,5 mm

longa

40 mm

24 mm

500

034.623

Broca helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm

curta

–

32 mm

16 mm

400

034.626

Broca helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm

média

=

36 mm

20 mm

400

034.629

Broca helicoidal PRO, ∅ 4,2 mm

longa

40 mm

24 mm

400
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Resumo de instrumentos guiados para preparação básica do local de implantação
Art. N.º

Artigo

Nome

Símbolo

Comprimento
total

Comprimento
guiado

Máx. rpm.

034.257

BLT Broca piloto, ∅ 2,2 mm

curta

–

33,4 mm

16 mm

800

034.258

BLT Broca piloto, ∅ 2,2 mm

média

=

37,4 mm

20 mm

800

034.259

BLT Broca piloto, ∅ 2,2 mm

longa

41,4 mm

24 mm

800

034.260

BLT Broca, ∅ 2,8 mm

curta

–

33,4 mm

16 mm

600

034.261

BLT Broca, ∅ 2,8 mm

média

=

37,4 mm

20 mm

600

034.262

BLT Broca, ∅ 2,8 mm

longa

41,4 mm

24 mm

600

034.263

BLT Broca, ∅ 3,5 mm

curta

–

33,4 mm

16 mm

500

034.264

BLT Broca, ∅ 3,5 mm

média

=

37,4 mm

20 mm

500

034.265

BLT Broca, ∅ 3,5 mm

longa

41,4 mm

24 mm

500

034.266

BLT Broca, ∅ 4,2 mm

curta

–

334 mm

16 mm

400

034.267

BLT Broca, ∅ 4,2 mm

média

=

37,4 mm

20 mm

400

034.268

BLT Broca, ∅ 4,2 mm

longa

41,4 mm

24 mm

400

47

15X.753.indd 47

24/10/2016 16:36

4.4 P
 erspectiva geral dos implantes guiados
Implantes Tissue Level
Produto

Plataforma

Material

Comprimento

Art. N.º

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

033.451G
033.452G
033.453G

8 mm
10 mm
12 mm

033.431G
033.432G
033.433G

8 mm
10 mm
12 mm

033.561G
033.562G
033.563G

Standard Ø 4,1

8 mm
10 mm
12 mm

033.531G
033.532G
033.533G

Tapered Effect Ø 4,1

8 mm
10 mm
12 mm

033.571G
033.572G
033.573G

SLActive®, guiado
Standard Plus Ø 3,3

Standard Ø 3,3

Standard Plus Ø 4,1

Standard Plus Ø 4,8

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

RN - Regular Neck Ø 4,8 mm

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

033.591G
033.592G
033.593G

Plataforma

Material

Comprimento

Art. N.º

NC - Narrow CrossFit®

Roxolid®

8 mm
10 mm
12 mm

021.2208G
021.2210G
021.2212G

8 mm
10 mm
12 mm

021.3308G
021.3310G
021.3312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.4308G
021.4310G
021.4312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.5308G
021.5310G
021.5312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.6308G
021.6310G
021.6312G

8 mm
10 mm
12 mm

021.7308G
021.7310G
021.7312G

Implantes Bone Level
Produto
SLActive®, guiado
Bone Level Ø 3,3

Bone Level Tapered Ø 3,3

Bone Level Ø 4,1

RC - Regular CrossFit®

Roxolid®

Bone Level Tapered Ø 4,1

Bone Level Ø 4,8

Bone Level Tapered Ø 4,8

RC - Regular CrossFit®

Roxolid®
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4.5 M
 atriz de protocolo cirúrgico para finalização manual (a copiar)
Preparação básica do local de
implantação

Posição do
implante

N.º de Art.
do implante

lmplante

Altura do
casquilho

Posição do
casquilho

Broca plana

Broca
guiada

Cilindro do
punho de
perfuração

Preparação precisa do local de
implantação
Broca
de perfil
guiada

Punho C

Promotor
de rosca
guiado
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5. Informações adicionais
5.1 I nformações adicionais sobre instrumentos
cirúrgicos
Os instrumentos devem ser inspeccionados para verificar se estão
completos e se o seu funcionamento é seguro. Deve estar sempre
disponível uma existência adequada de implantes e de instrumentos
estéreis suplementares. Os instrumentos devem ser desmontados
para esterilização. Os instrumentos bem conservados ajudam a
prevenir o desenvolvimento de infecções que podem pôr em perigo
os pacientes bem como a equipa da prática clínica.
Para contribuir para assegurar a segurança do paciente, todos os
instrumentos e os produtos usados devem ser esterilizados e tornados
seguros contra a aspiração na boca do paciente. Para prevenir a contaminação dos instrumentos esterilizados, estes devem ser retirados
do estojo cirúrgico e colocados no contra-ângulo ou na catraca com
pinça estéril. A pinça (N.º art. 046.110) foi desenvolvida e desenhada
para permitir que os instrumentos redondos possam ser agarrados
com segurança.
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5.2 Conservação e manutenção de instrumentos
A maior parte dos componentes Straumann® não são fornecidos
esterilizados. Use apenas solventes concebidos para aço inoxidável.
Siga as instruções para a utilização dos solventes. Não use desinfectantes ou agentes de limpeza com elevado conteúdo de cloro ou que
contenham ácido oxálico. Não utilize temperaturas acima de 134 °C
para limpeza em máquina ou esterilização.

Linhas de orientação para esterilizar os instrumentos guiados utilizando o estojo Straumann® Guided Surgery

Método

Temperatura

Tempo de exposição

Tempo de secagem

Ciclo de pré-vácuo de esterilização por vapor

134 °C/273 °F

mín. 4 – 18 min

20 – 60 min*

Não esterilize por calor seco!
*Os instrumentos que não sejam completamente secos podem sofrer corrosão.

Antes da esterilização, o estojo deve ser embrulhado (p. ex. selado em
folha metálica ou envolvido em toalhas) para manter a esterilização
do produto.
Importante:
▪▪ Não utilize esterilização química
▪▪ Não utilize esterilização por calor seco

Para evitar danificar o estojo cirúrgico durante a autoclavagem, este
deve ser colocado correctamente no autoclave (ver figura).
Nota: Todos os passos relacionados com a manutenção dos instrumentos cirúrgicos Straumann® fazem parte de um plano de higiene
de práticas dentárias (ver também “Conservação e manutenção dos
instrumentais cirúrgicos e protéticos“ (N.º art. 159.008), “Straumann®
Dental Implant System: Informações básicas sobre o procedimento
cirúrgico” (Art. N.º 159.754) e "Informações básicas sobre os procedimentos cirúrgicos para o implante Straumann® Bone Level Tapered”
(Art. N.º 490.038).
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5.3 E tiquetagem e codificação de cores do Straumann® Dental Implant System
Explicações de nomenclatura e etiquetagem
Codificação de cores
amarela

Diâmetro do implante intra-ósseo 3,3 mm

vermelha

Diâmetro do implante intra-ósseo 4,1 mm

verde

Diâmetro do implante intra-ósseo 4,8 mm

Tipos de implante
S:

Implante Standard

SP: Implante Standard Plus
TE: Implante Tapered Effect
BL: Implante Bone Level
BLT: Implante Bone Level Tapered

Tipos de ligação
Ø 3,5 mm
NNC: Narrow Neck CrossFit® Ø 3,5 mm

Ø 4,8 mm
RN: Regular Neck Ø 4,8 mm

Ø 6,5 mm
WN: Wide Neck Ø 6,5 mm

Ø 3,3 mm
NC: Narrow CrossFit® Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

Ø 4,8 mm

RC: Regular CrossFit® Ø 4,1 e Ø 4,8 mm
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5.4	Documentação relacionada
Nota: A nossa documentação detalhada ajudá-lo-á a

Bibliografia

planear e a executar cuidadosamente as suas restau-

O Straumann® Dental Implant System tem sido

rações baseadas em implantes:

extensivamente documentado em termos clínicos

▪▪ Procedimentos protéticos para o implante Narrow

há mais de 25 anos. Poderá encontrar referências à

Neck CrossFit® – Linha de implantes Narrow Neck

actual literatura de investigação no nosso website

CrossFit® da Straumann®, 159.808

www.Straumann.com ou contactando o seu represen-

▪▪ Restaurações de coroas e pontes: Straumann®

tante local da Straumann.

synOcta® Prosthetic System, 159.255
▪▪ Coroas e pontes cimentadas com o sistema de pilares

Cursos e formação

sólidos: Straumann® Solid Abutment Prosthetic

A educação contínua assegura o sucesso a longo

System, 159.254

prazo! Por favor, contacte directamente o seu repre-

▪▪ Informações básicas sobre os procedimentos protéticos
Straumann® – Straumann® Bone Level, 159.810

sentante Straumann para obter informações sobre
cursos e formação acerca do Straumann® Dental
Implant System. Para mais informações, visite www.

Conservação e manutenção de instrumentos

Straumann.com.

▪▪ Os instrumentos bem conservados são um requisito
básico para o tratamento com sucesso. Encontrará

Garantia de qualidade segundo a norma

informações detalhadas na brochura “Conservação

MDD 93/42/CEE.

e manutenção dos instrumentais cirúrgicos e proté-

A Institut Straumann AG aplica em todas as suas fases

ticos“, 159.008.

de produção as normas estabelecidas pelo sistema de
garantia de qualidade EN ISO 9001. Esta norma euro-

A garantia Straumann

peia estabelece detalhadamente os critérios que uma

▪▪ Sendo uma empresa suíça, damos a maior

empresa deve cumprir quanto à garantia de quali-

importância ao fabrico dos nossos produtos

dade abrangente durante os seus processos de fabrico

com o nível de qualidade mais elevado. Estamos

para ser reconhecida. É devidamente esperado que os

firmemente convictos da base científica e clínica

produtos médicos cumpram padrões particularmente

do nosso Straumann® Dental Implant System e

elevados. Estes padrões são definidos pela norma euro-

tiramos partido da experiência de quase 30 anos

peia ISO 13485, que também cumprimos. Garantimos

de produção de qualidade. A garantia Straumann

deste modo que a qualidade dos nossos produtos e

rege a substituição de todos os componentes do

serviços responde às expectativas dos nossos clientes e

Straumann® Dental Implant System. Encontrará

pode, em qualquer momento, ser demonstrada e verifi-

informações detalhadas na brochura Garantia

cada. Os nossos produtos estão em conformidade com

Straumann, 159.360

os requisitos essenciais da Directiva sobre Dispositivos
Médicos 93/42 CEE. Por conseguinte, todos os nossos

Explantação

produtos médicos apresentam a marca CE. O Institut

▪▪ Para linhas de orientação sobre explantação por

Straumann AG cumpre os rigorosos requisitos da

favor consulte: Instruções de uso: Procedimento para

Directiva Europeia MDD 93/42/CEE para dispositivos

a explantação de implantes dentários Straumann®,

médicos e as normas EN ISO 9001 e ISO 13485.

150.854. Os componentes necessários para a explantação podem ser encontrados no nosso actual catálogo de produtos.
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Garantia de qualidade segundo a norma
MDD 93/42/CEE

Lista de abreviaturas
SCS

=

Screw Carrying System (sistema de suporte de parafusos)

HDD

=

Horizontal Defect Dimension (tamanho do defeito
horizontal)

SLActive®

=

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched, chemically active
and hydrophilic (superfície tratada por jacto de areia
grossa, corroída com ácido, quimicamente activa e
hidrófila)

SLA®

=

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched (superfície tratada
por jacto de areia grossa, corroída com ácido)

NNC

=

Narrow Neck CrossFit® (3,5 mm)

RN

=

Regular Neck (4,8 mm)

serviços responde às expectativas dos nossos clientes e

WN

=

Wide Neck (6,5 mm)

pode, em qualquer momento, ser demonstrada e verifi-

NC

=

Ligação Narrow CrossFit® (para implantes BL)

cada. Os nossos produtos estão em conformidade com

RC

=

Ligação Regular CrossFit® (para implantes BL)

S

=

Standard

SP

=

Standard Plus

Straumann AG cumpre os rigorosos requisitos da

TE

=

Tapered Effect

Directiva Europeia MDD 93/42/CEE para dispositivos

BL

=

Bone Level

médicos e as normas EN ISO 9001 e ISO 13485.

BLT

=

Bone Level Tapered

A Institut Straumann AG aplica em todas as suas fases
de produção as normas estabelecidas pelo sistema de
garantia de qualidade EN ISO 9001. Esta norma europeia estabelece detalhadamente os critérios que uma
empresa deve cumprir quanto à garantia de qualidade abrangente durante os seus processos de fabrico
para ser reconhecida. É devidamente esperado que os
produtos médicos cumpram padrões particularmente
elevados. Estes padrões são definidos pela norma europeia ISO 13485, que também cumprimos. Garantimos
deste modo que a qualidade dos nossos produtos e

os requisitos essenciais da Directiva sobre Dispositivos
Médicos 93/42/CEE. Por conseguinte, todos os nossos
produtos médicos ostentam a marca CE. O Institut
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5.5 Linhas de orientação importantes
Atenção

Descrição dos pictogramas em rótulos e folhetos

Os médicos devem possuir conhecimentos e informação apropriados
sobre o manuseamento dos produtos Straumann CADCAM ou outros

Código de lote

produtos da Straumann (“Produtos Straumann”) para uma utilização
Número de catálogo

segura e correcta dos Produtos Straumann, em conformidade com as
instruções de utilização.

Esterilizado por radiação

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

Limite inferior de temperatura
…min.

Os Produtos Straumann fazem parte integrante de um conceito

…max.

Limite superior de temperatura

global e devem ser utilizados apenas em conjunto com os correspondentes componentes e instrumentos originais distribuídos pela
Institut StraumannAG, pela respectiva empresa-mãe e por todas as

…max.

afiliadas ou subsidiárias da empresa-mãe (“Straumann”), excepto
quando existir indicação em contrário neste documento ou nas

Limite de temperatura
…min.

instruções de utilização do Produto Straumann em causa. Se a utilização de produtos fabricados por terceiros não for recomendada pela

	Cuidado: A lei federal EUA restringe a

Straumann neste documento ou nas respectivas instruções de utili-

venda deste dispositivo a um profissional

zação, tal utilização invalidará qualquer garantia ou outra obrigação,

de medicina dentária ou sob prescrição do

expressa ou implícita, da Straumann.

mesmo.

Disponibilidade

Não reutilizar

Alguns dos Produtos Straumannindicados no presente documento
podem não estar disponíveis em todos os países.
Não estéril
Cuidado
Além das notas de precaução deste documento, quando usados intra-

	Cuidado, consulte a documentação anexa

-oralmente, os nossos produtos devem estar protegidos contra qualquer risco de aspiração.
Prazo de validade
Validade
Com a publicação do presente documento, todas as versões anteriores são revogadas.

Proteja o produto da exposição solar directa

Documentação
Para obter instruções detalhadas sobre os Produtos Straumann,

	Os produtos Straumann com a marca CE

contacte o seu representante da Straumann.

cumprem os requisitos da Directiva
93 / 42 / CEE relativa a dispositivos médicos

Copyright e marcas comerciais
Os documentos Straumann® não podem ser reimpressos nem

	Consulte as instruções de utilização

publicados, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da

É favor seguir a hiperligação até às

Straumann.

instruções de utilização em formato

Straumann® e / ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann

electrónico

aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais regis-

www.ifu.Straumann.com

tadas da Straumann Holding AG e / ou das suas afiliadas.
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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, 2016. 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. Todos os direitos reservados.
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