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1 Introdução

Objetivo deste manual
Este manual foi criado para os técnicos de prótese dentária que 
trabalham com o software Straumann® CARES® Visual para dese-
nhar pilares, barras e pontes aparafusadas personalizadas. 

Além disso, contém informações complementares sobre as etapas 
de trabalho convencionais no laboratório dentário quando se 
trabalha com o sistema Straumann® CARES® CADCAM, por ex. sobre 
o manuseamento correto dos corpos de referência, casquilhos para 
wax-up, etc.

As brochuras adicionais são:
 ѹ Procedimentos protéticos dentários Straumann® CARES®, Infor-

mações básicas (702086/pt)
 ѹ Basic Procedure Straumann® CARES® System (701098/en) 
 ѹ CARES® X-Stream™ Restorative Options (490.369/en)

Todos os dispositivos descritos são derivados de CAD e fabricados 
por CAM. O Straumann® CARES® Visual ajuda-o a desenhar os dispo-
sitivos dentro de condições relacionadas com a indicação.

As instruções facultadas são insuficientes como único meio para 
o processamento e colocação dos componentes associados às 
próteses implanto-suportadas Straumann® CARES®. Apenas os 
profissionais de medicina dentária com formação rigorosa em 
restaurações dentárias devem processar e colocar estes disposi-
tivos. O processamento e colocação de próteses implanto-supor-
tadas Straumann® CARES® e de componentes associados sem a 
devida formação podem conduzir a falhas da restauração. A falha 
da restauração pode originar a remoção da restauração ou outras 
complicações.
Se os procedimentos definidos nestas instruções não forem respei-
tados, podem ocorrer lesões no paciente e/ou uma ou várias das 
seguintes complicações:

 ѹ aspiração ou deglutição de um componente
 ѹ quebra
 ѹ infeção

Nota
 ѹ As super estruturas implanto-suportadas requerem 

uma higiene oral ótima por parte do paciente. Isto 
deve ser considerado por todos os envolvidos ao 
planear e conceber a restauração. 

 ѹ Consulte a brochura Straumann® Dental Implant 
System, Informações básicas (159.754/pt) para obter 
informações sobre as indicações e contraindicações 
dos implantes dentários Straumann®, tais como o 
número mínimo de implantes necessários, o tipo 
de implante, o diâmetro e os protocolos de carga.
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2 Informações gerais

As próteses CARES® integram a tecnologia 
mais avançada 
As próteses implanto-suportadas Straumann® 
CARES® proporcionam-lhe soluções personalizadas 
para intervalos de várias unidades dentárias, de uma 
única unidade dentária e para maxilares totalmente 
edêntulos. Estão disponíveis diferentes materiais e 
tipos de restaurações para lhe proporcionar flexibi-
lidade na forma como restaura os implantes. Para se 
informar sobre as mais recentes opções de restau-
ração do portefólio Straumann® CARES®, consulte o 
site da Straumann.

2.1 Opções de restauração do portefólio Straumann® CARES®

Restauração de um 
elemento dentário

Pontes Edêntulo

Aparafusado Cimentado Aparafusado Cimentado Aparafusado Cimentado

Pilar CARES®, Ti

Pilar CARES®, TAN *

Pilar CARES®, CoCr e CoCr SA

Pilar CARES®, ZrO2

Ponte aparafusada CARES®

Barras CARES®, prótese amovível

Barras fixas CARES®, prótese fixa

Solução CARES® X-Stream™

CARES® X-Stream™
A solução protética de uma única etapa: 1 digitalização, 1 desenho, 1 entrega
O CARES® X-Stream™ proporciona-lhe um fluxo de trabalho digital eficiente. Com apenas uma digitalização e um desenho 
do elemento protético simultâneo e adaptável, todos os componentes protéticos necessários (por ex. Variobase® e respetiva 
coroa ou ponte) são produzidos no ambiente validado pela Straumann e são entregues conjuntamente de uma só vez com 
um excelente ajuste dos componentes. Esta otimização das etapas de processamento necessárias reduz consideravelmente 
o tempo de produção e os respetivos custos.

Opções de restauração CARES® X-Stream™
Para os componentes protéticos Variobase® e outros está disponível uma variedade de materiais de restauração dentro do 
fluxo de trabalho CARES® X-Stream™. Para informações mais detalhadas sobre a disponibilidade do CARES® X-Stream™ em 
relação a componentes protéticos, consulte o site da Straumann.

* Pilar RB/WB CARES® , TAN e Pilar WB CARES®, TAN apenas estão disponíveis para as soluções cimentadas.
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2.2 Requisitos técnicos

Há várias formas de proceder a uma restauração CARES®. Assim, existem diferentes “combi-
nações” para a infraestrutura, necessárias para o desenho e encomenda das restaurações 
Straumann® CARES®:

Scanner de secretária
O diagnóstico do paciente pode ser feito através de uma moldeira convencional. O laboratório 
dentário digitaliza o modelo mestre fabricado (de preferência com segmentos amovíveis) com 
um scanner de secretária aprovado pela Straumann®.

Software
A restauração é desenhada com o Straumann® CARES® Visual, que é concebido para assegurar 
que a dimensão da restauração respeita as capacidades de fabrico da Straumann®.

Scanners intraorais (incl. análogos de implante reposicionáveis) 
A situação do paciente pode ser digitalizada com um scanner intraoral aprovado pela Straumann®. 
Os dados são depois importados pelo Straumann® CARES® Visual.

A Straumann® CARES® Solution WS (Work Station - estação de trabalho) é a solução para os 
clientes que não precisam de digitalizar o modelo mestre físico e, por isso, não têm de investir 
num scanner de secretária.

Serviço Scan & Shape
Se o laboratório dentário não tiver um scanner de secretária aprovado pela Straumann® mas 
pretender encomendar um componente protético Straumann® CARES®, pode enviar o seu 
ficheiro stl, modelo mestre ou wax-up da restauração ao serviço Straumann® CARES® Scan & 
Shape.1

1  O serviço CARES® Scan & Shape não está disponível em todos os países; consulte o seu gestor de território local para mais informações. Encon-
trará mais informações acerca do serviço CARES® Scan & Shape nas brochuras dedicadas ao mesmo.
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Condições prévias
 ѹ A tonalidade do dente foi identificada e anotada (através da tabela de cores 

ou do dispositivo de medição digital).
 ѹ Foi efetuado o molde. 

Os dados da tonalidade e do molde foram enviados para o laboratório dentário. 

3.1 Fabrico do modelo mestre

Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário tipo 4 (ISO 
6873). Para assegurar restaurações de alta qualidade, têm de ser considerados os 
seguintes requisitos:
 ѹ use apenas análogos do implante/pilar novos, isentos de danos e originais da 

Straumann®.
 ѹ os análogos do implante têm de ser embutidos no gesso e permanecer imóveis 

no modelo. 
 ѹ Para as pontes e barras aparafusadas CARES®, é necessária uma máscara 

gengival amovível de amplo alcance para permitir à Straumann levar a cabo 
uma verificação do ajuste.

 ѹ Use preferencialmente material digitalizável para a máscara gengival.

3 Preparação para o CARES® Visual

1 SRBB é uma abreviatura de Screw-Retained Bridge & Bar (ponte e barra aparafusadas).

Nota importante para pontes e barras aparafusadas CARES® sobre pilares 
aparafusados Straumann®

Lembre-se de que as pontes e barras aparafusadas CARES® são produzidas com base nos respetivos mode-
los mestre. Por isso, é essencial uma replicação precisa da situação oral para um bom ajuste das pontes e 
barras aparafusadas CARES®.

Para as pontes e barras aparafusadas CARES® a nível do pilar, o modelo mestre representa a situação oral. 
Por isso, é necessário usar um modelo mestre com análogos de pilares, criado a partir de uma modelagem 
oral dos pilares finais a nível do pilar, e apertados a 35 Ncm.

Os modelos mestres com pilares subsequentemente apertados à mão (< 35 Ncm) podem não representar 
rigorosamente a situação oral e podem conduzir a uma restauração com encaixe deficiente, com desvios 
de altura e alinhamento, embora a restauração encaixe no modelo. Por isso, quando é preciso colocar 
posteriormente pilares no modelo mestre, apenas um torque de 35 Ncm representará adequadamente a 
situação oral final. O pilar colocado subsequentemente deve ser rodado de modo a encaixar numa das 
extremidades do implante/folga da interface do pilar e o médico dentista tem de ser informado de que o 
pilar tem de ser rodado no mesmo sentido durante a colocação oral.

Se for encomendada uma ponte e barra aparafusada em pilares aparafusados colocados subsequente-
mente, é necessário o modelo de pedra com os pilares apertados para a produção.
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3.2 Casquilhos de planeamento / wax-up

Para um planeamento estético ótimo, especialmente na região labial, crie um 
wax-up anatómico completo e confirme o tamanho e posição intraoralmente. 
Para os pilares CARES®, o wax-up pode ser digitalizado com o porta-casquilhos 
para wax-up e encomendado (como alternativa ao desenho no CARES® Visual) – 
para mais informações, consulte a brochura Basic Procedure Straumann® CARES® 
System (701097/en).

Para as pontes aparafusadas CARES®, o wax-up pode ser digitalizado e utilizado 
como referência ao desenhar a restauração no CARES® Visual.

Casquilhos para wax-up
Os casquilhos para wax-up são utilizados para efetuar o wax-up do pilar.

Nota: os casquilhos de wax-up foram concebidos apenas para uma única utili-
zação. Se forem utilizados mais que uma vez, não será possível garantir a repro-
dução exata da posição do pilar em relação à posição do implante e os resultados 
da produção podem resultar imprecisos.

3.2.1 Kit de wax-up Straumann® CARES®
O kit de wax-up Straumann® CARES® inclui todos os porta-casquilhos para wax-up 
necessários para colocar os casquilhos para wax-up no scanner de secretária. São 
necessários para uma digitalização correta do pilar personalizado.

Número de catálogo: 019.0063. Straumann® CARES® Kit de wax-up (utilizado para 
pilares Straumann®).
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3.2.2 Instruções de utilização passo-a-passo

Insira o casquilho de wax-up no modelo mestre.

A Encurtamento dos casquilhos para wax-up em geral
A secção acima do ombro do implante representa o corpo mínimo e não pode ser 
retificada (ilustrada a vermelho na imagem seguinte). Apenas é possível reduzir a 
secção superior do casquilho para wax-up (ilustrada a verde na imagem seguinte). 
Não aplique cera abaixo da margem basal do casquilho de wax-up (seta vermelha).

Nota: deve evitar-se a modelagem com arestas afiadas.

B Encurtamento dos casquilhos para wax-up para os pilares Variobase®
O pilar de wax-up tem de ter uma altura mínima devido à altura do pilar Variobase®. 
A secção acima do ombro do implante representa o corpo mínimo e não pode ser 
retificada (ilustrada a vermelho na imagem seguinte). Apenas é possível reduzir a 
secção superior do casquilho para wax-up (ilustrada a verde na imagem seguinte). 
Não aplique cera abaixo da margem basal do casquilho de wax-up (seta vermelha).

 NC RC WN RN NNC
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C Wax-up de pilar/ponte aparafusada
Utilize apenas cera digitalizável para assegurar uma digitalização rigorosa. Se não for utilizada cera digitalizável, aplique 
spray de digitalização.

Nota: para assegurar estabilidade, recomenda-se que faça uma estrutura com resina de moldagem de baixa redução ao 
efetuar o wax-up de pontes.

A parte projetada do casquilho de wax-up tem de ser sempre cortada antes da digitalização, caso contrário, esta secção será 
igualmente digitalizada e, consequentemente, produzida.

3.2.3 Geometria máxima para a produção de pilares CARES®

Opção A: Desenho anatómico completo

Deve ainda ser preparado um wax-up anatómico completo para 
um planeamento estético ótimo. Use o casquilho de wax-up para 
modelar o formato do pilar anatómico temporário.

Plataforma de implante NC RC RN WN RB/WB (TorcFit™) WB (TorcFit™)

N.º de art. do casquilho de wax-up 025.2903 025.4903 048.088 048.089 – –

Dimensão máxima da geometria
10 mm

17
 m

m

13 mm

17
 m

m

13 mm
17

 m
m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

15 mm

17
 m

m

N.º de art. CARES® Pilar, ZrO2 027.2650 027.4650 040.688 – – –

N.º de art. CARES® Pilar, Ti 027.2620 027.4620 040.689 040.694 010.6181 010.6182

*N.º de art. CARES® Pilar, TAN 010.6000 010.6001 010.6002 010.6003 010.6143 010.6144

**N.º de art. CARES® Pilar, CoCr 010.6065 010.6066 010.6067 010.6068 010.6149 010.6148

Nota: A angulação do wax-up não pode ultrapassar os 30°.
*Nota: Pilar RB/WB CARES®, TAN e pilar WB CARES®, TAN apenas estão disponíveis para as soluções cimentadas.
**Nota: não se aplica ao Pilar CARES® CoCr SA porque este segue o método de produção SLM.
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Opção B: Desenho anatómico reduzido

Opção C: desenho de um coping

Deve ainda ser preparado um wax-up anatómico reduzido para um 
planeamento estético ótimo.

Prepare uma chave de silicone sobre o wax-up completo para deter-
minar a forma ótima da restauração.

Use o casquilho de wax-up para modelar o formato do coping.

Verifique o wax-up com a chave de silicone.
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3.3 Corpos de referência Straumann®

Descrição do produto
Os corpos de referência Straumann® representam a posição e orientação do respetivo implante 
dentário ou análogo em procedimentos de digitalização CADCAM. Isto ajuda o software de 
CADCAM a alinhar corretamente as restaurações CADCAM subsequentes.

Perspetiva geral do produto
A Straumann® disponibiliza dois tipos diferentes de corpos de referência que diferem em termos 
de manuseamento e compatibilidade com o scanner: 
 ѹ corpo de referência Straumann® CARES® Mono (ao nível do implante e do pilar)
 ѹ Corpo de referência Straumann®

Assegure-se de que seleciona o corpo de referência Straumann® certo, segundo os dados do 
software.

Nota: Os corpos de referência Straumann® e todos os componentes destinam-se apenas a uma 
única utilização. A utilização repetida de um corpo de referência pode originar resultados impre-
cisos. Assegure-se de que a estabilidade do implante dentário é suficiente para suportar as 
operações de aparafusamento/desaparafusamento dos corpos de referência. Não é necessário 
spray de digitalização em nenhum momento.

3.3.1 Corpo de referência Straumann® CARES® Mono 

Perspetiva rápida das propriedades e vantagens do produto
Maior facilidade de manuseamento
 ѹ Componente simples, incl. parafuso auto-retentor
 ѹ Nível do pilar no pilar aparafusado Straumann®
 ѹ Melhor funcionalidade
 ѹ Configuração otimizada do sistema para restaurações de várias unidades
 ѹ Material com boa aceitação
 ѹ PEEK para excelentes resultados de digitalização

Instruções de utilização passo-a-passo
Montagem
Verifique o correto ajuste do corpo de referência ao análogo e aperte 
à mão o parafuso auto-retentor (máximo de 15 Ncm). Use apenas a 
chave de parafusos Straumann® SCS para fixar o pilar de moldagem 
ao análogo. Verifique de novo o bom ajuste e qualquer folga vertical 
ou na rotação. Se planear a restauração de um só elemento dentário, 
oriente a superfície angulada do corpo de referência bucalmente 
(não adjacente ao dente proximal). 
Evite qualquer contacto do corpo de referência com o dente proximal.
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Próteses ao nível do implante Próteses ao nível do implante Próteses ao nível do pilar

RB/WB WB NNC RN WN SC NC RC NC RC (RB/WB)⁵

Pe
ça

s d
e 

tr
an

sf
er

ên
ci

a

Straumann® 
Corpo de 

referência Mono

065.0035 048.173 048.168 048.169 025.0025 025.2915 025.4915

025.0001 
(D 4,6 mm)
025.0000 

(D 3,5 mm)

025.0001
(D 4,6 mm)⁵

Casquilho de 
wax-up

–
048.137

048.137V4
048.088

048.088-04
048.089

048.098-04

–

025.2903
025.2903-

04

025.4903
025.4903-04 –

Straumann® 
Análogo de 

implante 
reposicionável

065.0023 065.0024 – 048.129 048.172 025.2102 025.4102

025.0007
(D 3,5 mm)
025.0008

(D 4,6 mm)

025.0008
(D 4,6 mm)⁵

Straumann® 
Análogo

065.0021 065.0022 048.124 048.108
048.124 048.171 025.2101 025.4101

023.2754
(0°, D 3,5 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)

023.4757
(angulado, 
D 4,6 mm)

023.4756
(0°, D 4,6 mm)⁵

023.4757
(angulado, 
D 4,6 mm)⁵

Pa
ra

fu
so

s a
ce

ss
ór

io
s

  
Parafusos 

para pilares e 
pontes e barras 
aparafusadas

065.0036 048.313 048.3541
048.3562,3 048.3562,3 –

025.49061
025.49002
025.29263

NC/RC Parafuso para pilar 
aparafusado

reto 0°, GH 1 mm: 023.4749
reto 0°, GH 2,5 mm: 023.4750
reto 0°, GH 4 mm: 023.4760
angulado, 17°/30°: 025.0002

Parafuso oclusal 
ao nível do pilar

– – 023.47634,⁵

1 Para pilares CARES®, ZrO2
2 Para pilares CARES®, Ti e TAN; para Straumann® Variobase® 
3 Para pontes e barras aparafusadas CARES®, Ti e coron® 
4 Parafuso oclusal ao nível do pilar para pontes e barras aparafusadas CARES®, Ti e coron® 
5 Artigos igualmente compatíveis com os pilares aparafusados RB/WB.

3.4 Descrição geral do sistema
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4 Restaurações, desenho e acabamento

4.1 Restauração: Pilar CARES®

Utilização prevista
 ѹ Coroas cimentadas 
 ѹ Pontes cimentadas através de mesoestrutura
 ѹ Coroas aparafusadas, com aplicação direta de facetas (pilares CARES®, CoCr, 

ZrO2 e TAN*)

Material:
 ѹ Titânio de grau 4
 ѹ Titânio-Alumínio-Nióbio (TAN)
 ѹ Cromo cobalto
 ѹ Dióxido de zircónio

Contraindicação
 ѹ Alergias a materiais utilizados, que podem incluir qualquer um ou todos os 

seguintes: dióxido de zircónio (ZrO2), óxido de ítrio Y2O2, óxido de alumínio 
Al2O3, dióxido de háfnio HfO2, titânio (Ti), liga de titânio (Ti6Al7Nb titânio, nióbio, 
alumínio ou TAN), coron® (liga de cobalto-cromo): Co, Cr, W, Si, Mn, N, Nb, Fe.

Características
 ѹ Com o pilar CARES® CoCr e o pilar CARES® TAN* tem duas opções de materiais 

para aplicação direta de facetas, dependendo das suas preferências. Estes são 
os pilares de eleição para restaurações metálicas aparafusadas de uma só peça.

 ѹ O pilar CARES®, ZrO2 é o pilar de eleição para a região anterior e para pacientes 
com gengiva fina

 ѹ Perfil de emergência anatómico
 ѹ Um perfil de emergência específico do paciente promove a gestão dos tecidos 

moles e um bom resultado estético
 ѹ Garantia Straumann® para pilares Straumann® CARES®

* Os pilares RB/WB CARES® TAN não se destinam a aplicação direta de facetas
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4.1.1 Desenho no fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – Preparação para o CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, segundo o capítulo 3
Etapa 2 – Desenho com o CARES® Visual
Desenhe a restauração segundo a brochura Straumann® CARES® Visual (159.825/pt)

4.1.2  Acabamento do pilar Straumann® CARES® em titânio e TAN para soluções cimentadas no laboratório dentário
Fabrique um pilar Meso em titânio de grau 4 para as restaurações cimentadas. 

Coroa cimentada
 ѹ Monte o pilar Straumann® CARES® em titânio ou TAN no 

análogo do implante
 ѹ Use um procedimento standard para fabricar a coroa simples 

cimentada
 ѹ Aplique facetas na restauração, se necessário, e/ou efetue o 

polimento da restauração final

Nota: Use sempre um auxiliar de polimento para proteger a ligação 
protética do pilar.

Preparação para entrega ao médico dentista 
 ѹ Limpe a restauração antes de a enviar ao médico dentista
 ѹ Fixe a restauração final à mão no modelo mestre

O pilar CARES® em TAN de formato anatómico é uma solução compro-
vada para a aplicação direta de facetas em soluções aparafusadas.
 ѹ Fabrique uma coroa aparafusada com um material cerâmico 

compatível com o coeficiente de expansão térmica do TAN. 
 ѹ Os pilares Straumann® CARES® em TAN têm um coeficiente 

de expansão térmica de 9,9 × 10-6 K-1 dentro da gama de 
20 °C – 500 °C. Deve ser respeitada uma espessura mínima de 
0,4 mm para as paredes.

Nota: Preste especial atenção à uniformidade da espessura da 
camada de porcelana aplicada sobre o pilar.

O processo de cozimento desenvolve uma camada de óxido biocom-
patível e mecanicamente estável.
A camada de óxido não pode ser removida da conexão pilar/
implante. 

4.1.3  Acabamento do pilar Straumann® CARES® em TAN para soluções aparafusadas no laboratório dentário 
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Etapa 1 – Polimento com jato de areia
Aplique jato de polimento apenas de corindo nobre.
 ѹ Tamanho do grão 120 – 150 µm e pressão de 2 bar
 ѹ Aplique o jato num ângulo de 45° em relação ao 

objeto
 ѹ Limpe a superfície com vapor

Nota: não aplique um jato de areia na conexão! 
Proteja a conexão com um auxiliar de polimento ou 
análogo de implante.

Etapa 2 – Revestimento da coroa
Importante: para esta etapa, aplicam-se as instru-
ções de processamento do fabricante do material das 
facetas.

Nota: pode ser utilizado qualquer material de facetas 
em titânio. 

Etapa 3 – Acabamento da coroa
 ѹ Efetue o polimento do perfil de emergência entre 

a conexão e as facetas de cerâmica
 ѹ Proteja a conexão com um auxiliar de polimento 

ou análogo de implante

Nota: a conexão não pode ser polida. 

Etapa 4 – Preparação para entrega ao médico 
dentista
 ѹ Limpe a restauração antes de a enviar ao médico 

dentista
 ѹ Aparafuse a restauração final à mão no modelo 

mestre
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O pilar Straumann® CARES® CoCr e CoCr SA com formato anatómico 
é uma opção adicional para uma solução aparafusada com aplicação 
direta de facetas.

Condição prévia: ao planear no CARES® Visual, considere uma espes-
sura mínima de cerâmica de recobrimento de 0,4 mm.

4.1.4 Acabamento do pilar Straumann® CARES® em CoCr e CoCr SA no laboratório dentário

Etapa 1 – Prepare a aplicação de facetas
 ѹ Aparafuse o pilar ao auxiliar de polimento para proteger a inter-

face implante-pilar
 ѹ Aplique um jato de areia na área que vai receber a cerâmica com 

óxido de alumínio e limpe depois esta área com vapor

Nota: Não aplique um jato de óxido de alumínio na ligação! Proteja 
a ligação com o auxiliar de polimento.

Etapa 2 – Aplicação de facetas em coroas
 ѹ Fabrique uma coroa aparafusada em cerâmica
 ѹ Use uma cerâmica para facetas compatível com o coeficiente 

de expansão térmica (14,3 x 10-6 K-1 ) do pilar CoCr Straumann® 
CARES®

 ѹ Para esta etapa, aplicam-se as instruções de processamento do 
fabricante/material de faceta respetivo

 ѹ Proteja a conexão com o auxiliar de polimento e proceda ao poli-
mento do perfil de emergência

Nota: Preste especial atenção à uniformidade da espessura da 
camada de porcelana aplicada sobre o pilar.
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Aplique indiretamente um jato de microsferas de vidro na interface 
implante/pilar, 50 µm/2 bar para remover a camada de óxido.

Etapa 3 – Preparação para entrega ao médico dentista
Limpe o pilar e aparafuse-o à mão no modelo mestre, antes de o 
enviar ao médico dentista.

Excurso: remoção da camada de óxido
Durante o cozimento, o pilar de CoCr forma uma camada de óxido 
na interface implante/pilar que tem de ser removido para assegurar 
o encaixe perfeito do pilar no implante.
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Opção A: Coroa aparafusada

Pilar cerâmico Straumann® CARES®
 ѹ Fabrique uma coroa aparafusada com um material cerâmico 

compatível com o coeficiente de expansão térmica do dióxido de 
zircónio.

 ѹ Os pilares cerâmicos Straumann® CARES® em dióxido de 
zircónio apresentam um coeficiente de expansão térmica de 
10,5 × 10−6/K (25 °C – 500 °C).

Nota: Preste especial atenção à uniformidade da espessura da 
camada de porcelana aplicada sobre o pilar.

4.1.5 Acabamento do pilar Straumann® CARES® em ZrO2 no laboratório dentário

Opção B: Coroa cimentada
 ѹ Monte o pilar cerâmico Straumann® CARES® no análogo do 

implante.
 ѹ Use um procedimento standard para fabricar a coroa simples 

cimentada.
 ѹ Aplique facetas na estrutura.

Preparação para entrega ao médico dentista
 ѹ Limpe a restauração antes de a enviar ao médico dentista.
 ѹ Fixe a restauração final à mão no modelo mestre.
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Inserção final dos pilares Straumann® CARES®

Opção A: Coroa aparafusada
 ѹ Posicione o pilar Straumann® CARES® limpo no implante. 
 ѹ Aperte o parafuso a 35 Ncm usando a chave de parafusos SCS 

juntamente com a catraca e o dispositivo de controlo de torque.
 ѹ Feche a cabeça do parafuso SCS com algodão e um produto de 

selagem (p.ex., guta-percha). Este procedimento permite uma 
remoção posterior do pilar personalizado, caso seja necessário 
renovar a coroa.

Opção B: Coroa cimentada
 ѹ Posicione o pilar Straumann® CARES® limpo no implante. 
 ѹ Aperte o parafuso a 35 Ncm usando a chave de parafusos SCS 

juntamente com a catraca e o dispositivo de controlo de torque.
 ѹ Feche a cabeça do parafuso SCS com algodão e um produto de 

selagem (p.ex., guta-percha). Este procedimento permite uma 
remoção posterior do pilar personalizado, caso seja necessário 
renovar a coroa.

 ѹ Cimente a super estrutura sobre o pilar.
 ѹ Remova os excessos de cimento.

Nota: use apenas os parafusos basais especiais que acompanham o 
pilar Straumann® CARES®.

4.1.6 Inserção (consultório do médico dentista)

Pilares Straumann® CARES® – procedimento protético

Preparativos
 ѹ Retire a tampa de cicatrização ou restauração temporária.
 ѹ Retire a super estrutura do modelo mestre e/ou desaparafuse o pilar do análogo.
 ѹ Limpe e seque muito bem o interior do implante e o pilar.

Nota: utilize auxiliares de transferência. Nunca utilize cimento quando o pilar for inserido no implante. Os pilares 
Straumann® CARES® em dióxido de zircónio não podem ir ao autoclave e não podem ser limpos com jato de vapor.

Isto é um exemplo para o pilar Straumann® CARES® em ZrO2. O mesmo
procedimento aplica-se ao pilar Straumann® CARES® em TAN.

Isto é um exemplo para o pilar Straumann® CARES® em ZrO2. O mesmo
procedimento aplica-se ao pilar Straumann® CARES® em titânio e 
ao pilar CARES® em TAN. 
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4.2 CARES® X-Stream™

A solução protética de uma única etapa: 1 digitalização, 1 desenho, 1 entrega
O CARES® X-Stream™ é um exemplo inovador de um fluxo de trabalho digital eficiente, que 
agiliza as etapas clínicas e simplifica os processos demorados das restaurações protéticas 
implanto-suportadas.

Utilização prevista
 ѹ Coroas, pontes ou sobredentaduras cimentadas para opções de restauração CARES® X-Stream™ 

com pilares Straumann® CARES®
 ѹ Coroas, pontes ou sobredentaduras aparafusadas para opções de restauração CARES® 

X-Stream™ com Straumann Variobase®

Características
 ѹ Maior produtividade graças a um desenho, uma encomenda e uma entrega dos 

componentes protéticos necessários para o caso de restauração de um paciente
 ѹ Eficiência acrescida devido às próteses altamente precisas assegurando um melhor encaixe 

entre os componentes
 ѹ Desempenho de longo prazo validado com a conexão implante/pilar Straumann® original
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4.2.1 Desenho no fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – PREPARAÇÃO para o CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, segundo o capítulo 3.

Etapa 2 – DESENHO com o CARES® Visual
Desenhe a restauração segundo a brochura Straumann® CARES® Visual (159.825/pt).

4.2.2 Acabamento

Fluxo de trabalho CARES® X-Stream™ com pilares CARES®
 ѹ Retire o pilar Straumann® CARES® e a coroa, ponte ou barra CARES® da embalagem que 

recebeu.
 ѹ Finalize a coroa, ponte ou barra CARES®, se for o caso. Nota: apenas são possíveis restaurações 

cimentadas.
Consulte a brochura “Instruções de utilização” do material específico da coroa, ponte ou barra 
CARES® ou a brochura Procedimentos protéticos dentários Straumann® CARES®, Informações 
básicas (702086/pt) para obter as etapas de processamento detalhadas específicas do material.

Fluxo de trabalho CARES® X-Stream com Straumann® Variobase®
 ѹ  Retire o Variobase® e a coroa, ponte ou barra CARES® da embalagem que recebeu.
 ѹ Finalize a coroa, ponte ou barra CARES®, se for o caso. Nota: são possíveis restaurações apara-

fusadas e cimentadas. 
Consulte a brochura “Instruções de utilização” do material específico da coroa, ponte ou barra 
CARES® ou a brochura Procedimentos protéticos dentários Straumann® CARES®, Informações 
básicas (702086/pt) para obter as etapas de processamento detalhadas específicas do material.
Nota: a coroa, ponte ou barra CARES® apenas deve ser processada mecanicamente se isso for 
imprescindível. Aplicam-se as “Instruções de utilização” específicas da coroa, ponte ou barra. 
A coroa, ponte ou barra CARES® não podem ser polidas com jato de areia.

4.2.3 Ligação
As instruções de ligação de uma restauração segundo o fluxo de trabalho CARES® X-Stream™ 
com Variobase® e coroas, pontes ou barras CARES® encomendadas com um orifício para o canal 
do parafuso, encontram-se em Straumann® Variobase® Informações básicas (490.062/pt).
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4.3 Restauração: Pontes e barras aparafusadas CARES®

Utilização prevista 
As pontes e barras aparafusadas Straumann® CARES® são mesoestruturas protéticas, direta-
mente aparafusadas ao implante dentário endósseo ou ao pilar aparafusado, destinando-se a 
ser um auxiliar nas reabilitações protéticas para a substituição de vários elementos dentários 
ou para pacientes totalmente edêntulos.

Material
 ѹ Titânio de grau 4
 ѹ Liga de cobalto cromo (coron®)

Contraindicações
 ѹ Pacientes com bruxismo, uma vez que pode ocorrer uma sobrecarga do dispositivo.
 ѹ Alergias ou hipersensibilidade aos componentes químicos presentes nos seguintes materiais 

utilizados:
coron® (liga de cobalto-cromo): cobalto (Co), cromo (Cr), tungsténio (W), silicone (Si), manganês 
(Mn), nióbio (Nb), titânio comercialmente puro de grau 4 (Ti), TAN (liga de titânio Ti6Al7Nb): 
titânio (Ti), alumínio (Al), nióbio (Nb).

Nota importante para pontes e barras aparafusadas CARES® sobre pilares aparafusados Straumann®

Lembre-se de que as pontes e barras aparafusadas CARES® são produzidas com base nos respetivos modelos mestre. Por isso, 
é essencial uma replicação precisa da situação oral para um bom ajuste das pontes e barras aparafusadas CARES®.

Para as pontes e barras aparafusadas CARES® a nível do pilar, o modelo mestre representa a situação oral. Por isso, é neces-
sário usar um modelo mestre com análogos de pilares, criado a partir de uma modelagem oral dos pilares finais a nível do 
pilar, e apertados a 35 Ncm.

Os modelos mestres com pilares subsequentemente apertados à mão (< 35 Ncm) podem não representar rigorosamente a 
situação oral e podem conduzir a uma restauração com encaixe deficiente, com desvios de altura e alinhamento, embora 
a restauração encaixe no modelo. Por isso, quando é preciso colocar posteriormente pilares no modelo mestre, apenas um 
torque de 35 Ncm representará adequadamente a situação oral final. O pilar colocado subsequentemente deve ser rodado de 
modo a encaixar numa das extremidades do implante/folga da interface do pilar e o médico dentista tem de ser informado 
de que o pilar tem de ser rodado no mesmo sentido durante a colocação oral.

Se for encomendada uma ponte e barra aparafusada em pilares aparafusados colocados subsequentemente, é necessário o 
modelo de pedra com os pilares apertados para a produção.
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Características

Condições de funcionamento da ponte e barra aparafusada Straumann® CARES®

Importante: ao combinar diferentes plataformas entre si, aplica-se o valor de compensação de divergência 
mais pequeno.

Nota
 ѹ Os análogos de implante reposicionáveis Straumann® não se destinam a ser usados com pontes e barras 

aparafusadas Straumann® CARES®. Considere as instruções de preparação de modelos descritas no capítulo 
3.1. A Straumann pode devolver a encomenda se os requisitos não forem cumpridos.

 ѹ Utilize sempre novos parafusos de pilar/oclusais nos pacientes.
 ѹ Os parafusos fornecidos com a ponte e barra aparafusada CARES® destinam-se a ser utilizados no paciente. 

Para mais parafusos, caso os perca ou sejam utilizados no laboratório, utilize apenas os parafusos referidos 
no quadro seguinte.

As pontes e barras aparafusadas CARES® estão 
disponíveis nas seguintes plataformas Straumann®

Compensação da 
divergência entre 
duas plataformas 

indiferenciadas

Parafusos para 
Straumann® CARES®

Ti coron®

Nível do 
implante

Implantes Straumann® 
Tissue Level

Regular Neck (RN)
46°

synOcta® Parafuso de base
048.356

Wide Neck (WN)

Implantes Straumann® 
Bone Level

Regular CrossFit® (RC)
24°

NC / RC Parafuso para pontes e 
barras aparafusadas BL

025.2926Narrow CrossFit® (NC)

Implantes Straumann® 
BLX

RB/WB (Regular Base e 
Wide Base)

40°
RB/WB Parafuso basal para ponte 

e barra aparafusada, reto, TAN
065.0036

Nível do 
pilar

Straumann® Pilar 
aparafusado

D 4,6 mm 40° NC/RC Parafuso oclusal, TAN 
para coping, pilar aparafusado 

023.4763D 3,5 mm 24°
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4.3.1 Ponte aparafusada Straumann CARES®

Utilização prevista
 ѹ A ponte aparafusada Straumann® CARES® é uma estrutura destinada a apli-

cação direta de facetas com técnicas adequadas de tecnologia dentária ou 
envolvimento em acrílico em combinação com dentes pré-fabricados, para 
tratar casos total ou parcialmente edêntulos.

Características
 ѹ 2 a 16 unidades
 ѹ Colocação em 2 a 16 plataformas

 – Plataformas de implantes Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level (NC, 
RC, RB/WB) e BL / TL mistas

 – Pilar aparafusado
 – mistura de plataformas a nível do implante e do pilar

 ѹ Número máximo de pônticos anteriores: 4 (apenas possíveis entre os caninos)
 ѹ Número máximo de pônticos posteriores: 3
 ѹ Número máximo de extremidades livres: 1 por extremidade
 ѹ Garantia Straumann® para pontes e barras aparafusadas Straumann® CARES®
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4.3.1.1 Desenho: Fluxo de trabalho CARES® 

Etapa 1 – PREPARAÇÃO para o CARES® Visual
Siga os requisitos de preparação, segundo o capítulo 3

Nota: Para um planeamento estético ótimo, especialmente na região labial, modele um wax-up 
anatómico completo e confirme o tamanho e posição intraoralmente. O wax-up pode ser digi-
talizado e utilizado como referência ao desenhar a restauração no CARES® Visual.

Etapa 2 – DESENHO com o CARES® Visual
Desenhe a restauração segundo a brochura Straumann® CARES® Visual – Instruções passo a passo 
para coroas e pontes (159.825/pt) ou veja os vídeos tutoriais CARES® online para mais instruções. 

Etapa 3 – PROCESSO DE ENCOMENDA para pontes e barras aparafusadas CARES®
Encomende a restauração segundo o processo descrito na brochura Straumann® CARES® Screw-
retained bridge and bar: Service and Process – consulte a p. 37.

4.3.1.2 Acabamento

Etapa 1
Entrega da ponte e parafusos da 
Straumann® para utilização no paciente:
utilize o rótulo incluso do paciente para 
os registos laboratoriais do paciente. A 
ponte pode ser colocada diretamente 
no modelo mestre, sem processa-
mento, retificação ou ajustes adicionais 
necessários.

Etapa 2
Verifique o bom encaixe sem tensões 
no modelo mestre (por ex. teste de 
Sheffield) e verifique também a situação 
oclusal com um modelo de antagonistas.

15X.822.indd   2415X.822.indd   24 29/03/2022   17:0929/03/2022   17:09



25

Etapa 3 (opcional)
Para verificar adicionalmente o encaixe, envie a ponte ao médico 
dentista para mais uma prova na boca do paciente. Assegure-se de 
que os parafusos utilizados não estão danificados. Insira os para-
fusos com a chave de parafusos SCS. O encaixe com fricção fixará 
os parafusos ao instrumento durante a inserção e assegurará um 
manuseamento seguro.

Etapa 4
Prepare e processe a ponte segundo as instruções do fornecedor do 
material das facetas.

Etapa 5
Utilize técnicas adequadas de aplicação de facetas para a tecnologia 
dentária para aplicar facetas na estrutura. Assegure-se de que segue 
as instruções de utilização do material das facetas escolhido, que 
tem de ser adequado ao material da estrutura.

Nota: considere as diretrizes anatómicas ao aplicar as facetas. O 
conceito de “folga cêntrica” deve ser usado para a oclusão.

Etapa 6
Envie o modelo mestre, a ponte juntamente com 
novos parafusos, o folheto das IU e os rótulos do paciente ao médico 
dentista responsável pela restauração.
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Etapa 1
Remova o pilar de cicatrização ou a restauração provisória.

Etapa 2
Limpe e seque muito bem o interior dos implantes/pilares aparafu-
sados, os parafusos e a ponte (limpeza, desinfeção e esterilização 
segundo a brochura Linhas de orientação para limpeza, desin-
feção e esterilização, Componentes protéticos implanto-suportados 
Straumann® (159.802/pt).

Etapa 3
Verifique o encaixe da ponte antes de a fixar na boca do paciente. 
Não fixe a ponte se o encaixe parecer deficiente (por ex. ao efetuar 
o teste de Sheffield).

Etapa 4
Posicione a ponte limpa nos implantes/pilares aparafusados e insira 
os parafusos. Aperte os parafusos do implante a 35 Ncm e os para-
fusos oclusais dos pilares aparafusados a 15 Ncm, utilizando a chave 
de parafusos SCS com catraca e dispositivo de controlo de torque.

Nota
O encaixe com fricção fixará os parafusos ao instrumento durante 
a inserção e assegurará um manuseamento seguro.

Etapa 5
Feche os canais dos parafusos com algodão e composto de selagem 
(p. ex., gutta-percha ou compósito). Este procedimento permite a 
remoção posterior da ponte, se for necessária manutenção.

Etapa 6
Efetue o polimento do material de preenchimento.

Nota
Se forem necessários parafusos adicionais, consulte a tabela “Condi-
ções de funcionamento de ponte e barra aparafusada Straumann® 
CARES®” no capítulo 4.3 (p. 22) para obter os números de artigo.

4.3.1.3 Inserção (consultório do médico dentista)

A restauração definitiva é entregue no consultório do médico dentista no modelo 
mestre, juntamente com novos parafusos, IU e rótulos do paciente.
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4.3.2 Barras Straumann® CARES®

Utilização prevista
As barras Straumann® CARES® para próteses fixas são super estruturas para a 
aplicação direta com resina dentária e dentes acrílicos pré-fabricados para tratar 
casos edêntulos.

As barras Straumann® CARES® para próteses amovíveis são elementos retentivos 
a combinar com uma sobredentadura para tratar casos edêntulos.

Características
 ѹ Colocação em 2 a 10 plataformas

 ѹ Plataformas de implantes Straumann Tissue Level (RN, WN), Bone Level 
(NC, RC, RB/WB) e BL / TL mistas

 ѹ Pilar aparafusado
 ѹ Possibilidade de extensões de extremidade livre
 ѹ Grande variedade de desenho de barras:

 ѹ Dolder® em forma de U (regular e mini)
 ѹ Dolder® oval (regular e mini)
 ѹ Dolder® mista (por ex., extensões anterior oval e em U de extremidade 

livre)
 ѹ Barra MP-Clip® 
 ѹ Ackermann-Bar®
 ѹ Barra redonda
 ѹ Barra fresada
 ѹ Barra fixa básica
 ѹ Barra fixa avançada

 ѹ Garantia Straumann® para pontes e barras aparafusadas Straumann® CARES®
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Barras Straumann® CARES®, prótese amovível 

Barras fixas Straumann® CARES®, prótese fixa

Barra em U Dolder® Barra oval Dolder® Barra fresada

 ▪ Secção transversal em U
 ▪ Combinação rígida e estável de 
barra e matriz

 ▪ Secção transversal oval
 ▪ Possível rotação e translação 
vertical

 ▪ Largura e altura ajustáveis
 ▪ Conicidade das paredes de 0°, 4°, 
6°, 8°

 ▪ Roscas para pilar de barra 
Novaloc® e LOCATOR®

 ▪ Alinha o eixo comum de inserção 
dos elementos de fixação

 ▪ Mais resistente às forças de masti-
gação, comparativamente com os 
elementos de fixação isolados

Ackermann-Bar® Barra redonda Barra MP-Clip®

 ▪ Barra de secção redonda
 ▪ Conceitos de 2 sobreposições para 
poupar espaço na montagem 

 ▪ Diâmetro da barra de 1,8 mm

 ▪ Barra de secção redonda 
 ▪ Diâmetro da barra de 1,9 mm

 ▪ Alternativa económica às matrizes 
metálicas pré-fabricadas

 ▪ A intensidade de retenção pode ser 
facilmente ajustada, trocando os 
encaixes de retenção. 

 ▪ Diâmetro da barra de 1,8 mm

Barra fixa básica (Formas: lambda, cruzada, trapezoidal) Barra fixa avançada

 ▪ Para aplicação direta de resina dentária e dentes 
acrílicos pré-fabricados, totalmente embutidos na 
prótese final

 ▪ Facilidade de recobrimento tecidular, solução ideal para 
gestão continuada de tecidos

 ▪ A barra apresenta-se polida com jato de areia
 ▪ Alternativa económica a uma ponte com revestimento 
cerâmico

 ▪ Para aplicação direta de resina dentária e dentes 
acrílicos pré-fabricados, totalmente embutidos na 
prótese final

 ▪ Usada idealmente para cristas edêntulas longas bem 
cicatrizadas e estáveis

 ▪ A barra apresenta-se polida com jato de areia
 ▪ Alternativa económica a uma ponte com revestimento 
cerâmico
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4.3.2.1 Barras Straumann® CARES®, prótese removível

Posicionamento da barra 
Para assegurar uma distribuição ótima da força, posicione a barra paralelamente 
ao plano oclusal e coloque-a numa posição fisiológica ótima sobre a crista alveolar. 
Considere o percurso de inserção da sobredentadura ao desenhar a barra. Para 
evitar as forças horizontais, desenhe a barra paralelamente ao plano oclusal.1

Nota: não se recomendam as extensões de barra distais, ao restaurar implantes 
Straumann® de diâmetro 3,3 com barras para próteses removíveis

Desenho: Fluxo de trabalho CARES®

Etapa 1 – PREPARAÇÃO para CARES® Visual (próteses fixas e removíveis)
Siga os requisitos de preparação, segundo o capítulo 3

Nota: para um planeamento estético ótimo da barra, configure a sobredentadura 
em cera e confirme-a intraoralmente. A configuração pode ser digitalizada e utili-
zada como referência ao desenhar a barra no CARES® Visual.

Etapa 2 – DESENHO com o CARES® Visual
Consulte os tutoriais online e as linhas de orientação do CARES® Visual no software.

Etapa 3 – PROCESSO DE ENCOMENDA para pontes e barras 
aparafusadas CARES®
Encomende a restauração segundo o processo descrito na brochura Straumann® 
CARES® Screw-retained bridge and bar: Service and Process – consulte a p. 37.

1  Jager, K. Wirz J. Unterkiefer-Hybridprothesen mit vier Implantaten. Eine In-Vitro-Spannungsanalyse. 
Schweiz. Monatsschr. Zahnmed., 104, 1489-1494 (1994).

Imagens: Jager/Wirz 1994
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Acabamento

Etapa 1
Entrega da barra e dos parafusos da Straumann® para utilização 
no paciente: utilize o rótulo incluso do paciente para os registos 
laboratoriais do paciente. A ponte pode ser colocada diretamente 
no modelo mestre, sem processamento, retificação ou ajustes 
adicionais. 

Nota: tenha em atenção que a alteração do formato ou perfil da 
barra para próteses removíveis pode ter um impacto negativo no 
encaixe das matrizes nas barras. Não altere nem enfraqueça a inter-
face de conexão entre a barra e os copings de barra.

Etapa 2 
Verifique o encaixe sem tensão no modelo mestre (por ex., através 
do teste de Sheffield). 

Etapa 3 (opcional)
Para verificar adicionalmente o encaixe sem tensões, envie a barra 
ao médico dentista para mais uma prova na boca do paciente. Asse-
gure-se de que os parafusos utilizados não estão danificados. Insira 
os parafusos com a chave de parafusos SCS. O encaixe com fricção 
fixará os parafusos ao instrumento durante a inserção e assegurará 
um manuseamento seguro.

Etapa 4
Fabrique a prótese definitiva segundo as instruções seguintes.

Para um encaixe excelente e para o melhor desempenho da barra 
Straumann® CARES®, recomenda-se a combinação do dispositivo 
apenas com as matrizes originais correspondentes do sistema 
CARES® (consulte o capítulo 5 - Auxiliares e instrumentos).

1

2

3
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Barra MP-Clip®
 ѹ Fixe o espaçador com o casquilho na barra e assegure-se de que encaixa 

perfeitamente.
 ѹ Corte o casquilho de acordo com a altura da barra e bloqueie o espaço entre o 

casquilho e a gengiva, bem como as tampas do implante com cera.
 ѹ Finalize a prótese segundo a técnica dentária padrão. Retire a barra da prótese 

e retire o espaçador do casquilho. Utilize o posicionador de encaixes para 
colocar o encaixe retentivo no casquilho metálico.

Matriz de Ackermann-Bar®, Dolder® e redonda
Ackermann®: Utilize a matriz A de Ackermann-Bar® na região posterior e a matriz 
B na região anterior. 
Barra Dolder®: encurte a matriz segundo o comprimento da barra. Para asse-
gurar uma fixação segura na prótese, a matriz deve ter pelo menos 5 mm de 
comprimento.
Ackermann-Bar®, Dolder® e redonda: coloque a matriz na barra. Coloque o espa-
çador respetivo entre a barra e a matriz durante a polimerização. 
Ackermann-Bar® e redonda: para impedir o desgaste prematuro das matrizes 
e para conseguir um eixo de inserção consistente para a prótese, posicione as 
matrizes paralelamente uma em relação à outra (Fig. 1). Bloqueie o espaço entre 
a matriz / barra e a gengiva, bem como as tampas do implante com cera (Fig. 2). 
Assegure-se de que a lamela da matriz está bloqueada de forma adequada para 
permitir a defleção quando a prótese for inserida ou removida. 
Barra Dolder®: bloqueie metade da altura da matriz Dolder® (Fig. 3).
Ackermann-Bar®, Dolder® e redonda: Finalize a prótese segundo a técnica dentária 
padrão.

Barra fresada
 ѹ Coloque os elementos de fixação e peças fêmea na barra e prepare a 

polimerização.
 ѹ Bloqueie todos os entalhes entre a barra e o modelo, bem como as tampas do 

implante.
 ѹ Finalize a prótese segundo a técnica dentária padrão.

Nota: Para evitar a carga indesejada dos implantes durante a mastigação, use 
sempre o espaçador adequado entre a barra e a matriz ao polimerizar. Deste modo, 
assegura também a transferência vertical da prótese para a barra.

Variação da força de retenção da matriz da barra
Apenas o ativador/desativador adequado pode ser utilizado para ativar/desativar 
a matriz da barra.
 ѹ Para ativar a matriz, pressione as paredes da mesma uma contra a outra com 

o ativador.
 ѹ Para desativar a matriz, separe as paredes da mesma com o desativador.

1

1

2

3
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Inserção (consultório do médico dentista)
A restauração definitiva é entregue no consultório do médico 
dentista no modelo mestre, juntamente com novos parafusos, IU 
e rótulos do paciente.

Etapa 1
Retire a restauração temporária.

Etapa 2
Limpe e seque muito bem o interior dos implantes/pilares apara-
fusados, os parafusos e a barra (limpeza, desinfeção e esterilização 
segundo a brochura Linhas de orientação para limpeza, desin-
feção e esterilização, Componentes protéticos implanto-suportados 
Straumann® (159.802/pt).

Etapa 3
Verifique o encaixe da barra antes de a fixar na boca do paciente. 
Não fixe a estrutura se o encaixe parecer deficiente (por ex. ao 
efetuar o teste de Sheffield).

Etapa 4
Posicione a estrutura limpa nos implantes e insira os parafusos do 
paciente. Aperte os parafusos do implante a 35 Ncm e os parafusos 
oclusais dos pilares aparafusados a 15 Ncm utilizando a chave de 
parafusos SCS com catraca e dispositivo de controlo de torque.

Nota: O encaixe com fricção fixará os parafusos ao instrumento 
durante a inserção e assegurará um manuseamento seguro. Se 
forem necessários parafusos adicionais, consulte a tabela “Condi-
ções de funcionamento de ponte e barra aparafusada Straumann® 
CARES®” no capítulo 4.3 para obter os números de artigo.

Etapa 5
Fixe a prótese definitiva.

4

4

5

Etapa 5
Envie o modelo mestre, a barra, a prótese, parafusos novos e os rótulos do paciente ao médico dentista responsável pela 
restauração.
Nota: todas as instruções de utilização da Straumann encontram-se no website: ifu.straumann.com.
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4.3.2.2  Barras fixas Straumann® CARES®, próteses fixas

Estas instruções passo a passo constituem uma orientação de manuseamento para as barras fixas básicas e avançadas 
CARES®. As seguintes etapas são consideradas um pré-requisito:
 ѹ O planeamento protético foi completado e alinhado entre todos os membros da equipa de tratamento
 ѹ Uma prova de cera da prótese foi verificada na boca do paciente
 ѹ Os implantes Straumann foram implantados 
 ѹ O rigor dos modelos mestres foi verificado de novo com um calibre de verificação, para assegurar uma representação 

rigorosa da situação oral do paciente

Etapa 1 – Desenho no CARES® Visual
Para dispor de uma adaptação ideal das barras fixas CARES® à prótese definitiva, 
recomendamos que digitalize a prova de cera como uma sobreposição (consulte 
a imagem à esquerda).

Barra fixa avançada CARES®: Determine a linha de acabamento acrílico/metálico 
segundo a prova de cera.

Para mais pormenores sobre o desenho da barra fixa básica e avançada CARES®, 
consulte as diretrizes do CARES® Visual no software.

Etapa 2 – Verificação do encaixe
Após receber a barra fixa CARES®, verifique o encaixe no modelo mestre.

Etapa 2a
Opcional:
Para verificar adicionalmente o encaixe, envie a barra ao médico dentista para 
mais uma consulta de prova na boca do paciente. Para assegurar que os parafusos 
utilizados não são danificados, insira os parafusos com a chave de parafusos SCS. 
O encaixe com fricção fixará os parafusos ao instrumento durante a inserção e 
assegurará um manuseamento seguro.

Etapa 3  – Criação de molde com a prova de cera verificada
Coloque a prova de cera verificada no modelo mestre e crie um molde. 
Retire o molde e derreta a cera para a retirar. 
Fixe a barra ao modelo mestre e assegure-se de que o dente do molde não interfere 
com a barra.

15X.822.indd   3315X.822.indd   33 29/03/2022   17:1029/03/2022   17:10



34

Etapa 4 – Preparação da barra
Aplique agente opaco na área de aplicação do acrílico, conforme o sistema de 
facetas escolhido.

Etapa 5 
Encerre os canais de parafusos da barra durante a fase de adaptação do acrílico. Por 
exemplo, use um cotonete sem o aplicador de algodão para encerrar os canais de 
parafusos da barra. Insira a haste do cotonete o suficiente para bloquear o canal 
do parafuso quando o acrílico for aplicado.

Etapa 6 – Finalização da restauração protética
Processe e acabe a prótese, segundo as técnicas dentárias convencionais.

Etapa 7 – Inserção na boca do paciente
 ѹ Verifique o encaixe da barra antes de a fixar na boca do paciente; se a inter-

face do implante for sub-gengival, faça uma radiografia para verificar o 
encaixe. 

 ѹ Não fixe a barra se o encaixe parecer deficiente. 
 ѹ Utilize sempre novos parafusos de pilar/oclusais nos pacientes.
 ѹ Torque da ponte e barra aparafusada ao nível do implante: 35 Ncm
 ѹ Torque do pilar aparafusado: 35 Ncm 
 ѹ Torque do parafuso oclusal para ponte e barra aparafusada ao nível do pilar: 

15 Ncm
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5 Auxiliares e instrumentos
N.º art. Imagens Artigo Dimensões Material 

Chaves de parafusos SCS 

046.400 SCS Chave de parafusos para catraca, extra-curta Comprimento 15 mm

aço inoxidável046.401 SCS Chave de parafusos para catraca, curta Comprimento 21 mm

046.402 SCS Chave de parafusos para catraca, longa Comprimento 27 mm

Chaves de parafusos para soluções anguladas

046.786 Chave de parafusos SA para catraca, extra-curta Comprimento 15 mm

aço inoxidável

046.787 Chave de parafusos SA para catraca, curta Comprimento 21 mm

046.788 Chave de parafusos SA para catraca, longa Comprimento 27 mm

046.789
Chave de parafusos SA para contra-ângulo, 

extra-curta
Comprimento 20 mm

046.790 Chave de parafusos SA para contra-ângulo, curta Comprimento 26 mm

046.791 Chave de parafusos SA para contra-ângulo, longa Comprimento 32 mm

046.792
Auxiliar de manuseamento de chave de 

parafusos SA
n/a

Catraca

046.119 Catraca incl. instrumento de serviço Comprimento 84 mm aço inoxidável

Auxiliares de polimento e manípulo para análogo

046.239 Manípulo para análogo Comprimento 105 mm AL/aço

046.245
Dispositivo de proteção do polimento para 

RN synOcta® Copings, com aparafusamento 
transoclusal

Comprimento 15 mm

aço inoxidável
025.0029 SC Auxiliar para polimento 

Comprimento 16 mm
025.2920

025.2920-04
NC Auxiliar para polimento

025.4920
025.4920-04

RC Auxiliar para polimento

025.0004
025.0004V4

Auxiliar de polimento para pilar aparafusado 
D 3,5 mm

– TAN
025.0005

025.0005V4
Auxiliar de polimento para pilar aparafusado 

D 4,6 mm

025.0006
Parafuso de processamento laboratorial para 

pilares aparafusados
Comprimento 20 mm SST

Ferramentas de remoção de pilares para pilares TorcFit™

065.0007
RB/WB Parafuso de remoção de pilares, para 

extração de pilares encravados através da rosca 
interna dos pilares

– TAN

065.0009
Ferramenta de remoção para parafuso de base 

RB/WB, esquerda
Comprimento 21 mm

aço inoxidável

065.0008
Ferramenta de remoção para parafuso de base RB/

WB, esquerda
Comprimento 27 mm
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N.º art. Imagens Artigo Dimensões Material 

Auxiliares para matrizes de barra

046.150
Kit de ativadores para todas as matrizes de barra, 

com três peças
Comprimento 50 mm Aço inoxidável

046.151 Desativador para matrizes de barra Dolder®, mini Comprimento 66 mm

Grilon BS/Latão

046.152
Desativador para matrizes de barra Dolder®, 

regular
Comprimento 66 mm

Componentes macho e fêmea de barra

048.414
Matriz de barra Dolder®
inclui espaçador, regular 

Comprimento 25 mm
Altura 2,75 mm

Elitor®/Latão

048.413
Matriz de barra Dolder®

inclui espaçador, mini
Comprimento 25 mm

Altura 3,5 mm

Barra redonda 
Peça fêmea

Componentes disponíveis através do seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 3,6mm

–

Ackermann-Bar®
Peça fêmea A

Componentes disponíveis através do seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 3,5 mm

Ackermann-Bar®
Peça fêmea B

Componentes disponíveis através do seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 3,5 mm
Altura 4,75 mm

MP-Clip®
Peça fêmea

Componentes disponíveis através do seu 
representante local Cendres + Méteaux.

Comprimento 5 mm
Altura 3 mm

048.804-V2  
048.804-V10  
048.805-V2  

048.805-V10 

Encaixe de barra Zest
Pilar de barra LOCATOR® (embalagem de 2)

Pilar de barra LOCATOR® (embalagem de 10)
Kit de macho de processamento de barra 

LOCATOR® (embalagem de 2)
Kit de macho de processamento de barra 

LOCATOR® (embalagem de 10)

Diâmetro da rosca: 
2 mm

Diâmetro da 
LOCATOR®: 3,86 mm

Titânio de grau 5

048.857V2
2010.601-NOV
2010.611-NOV

Pilar de barra Novaloc® (embalagem de 2)
Embalagem para processamento Novaloc® titânio
Embalagem para processamento Novaloc® PEEK

Diâmetro da rosca: 
2 mm

Diâmetro Novaloc®: 
3,87 mm
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6 Apêndice

6.1 Documentação relacionada

490.020/pt Brochura Straumann® CARES®
150.926 Instruções de utilização: pilares Straumann® CARES®, ZrO2
150.927 Instruções de utilização: pilares Straumann® CARES®, Ti
701572 Instruções de utilização: pilares Straumann® CARES®, TAN
700996 Instruções de utilização: pontes Straumann® CARES® e barras Straumann® CARES® aparafusadas
701593 Instruções de utilização: Straumann® Variobase® para coroa
701627 Instruções de utilização: componentes protéticos para ponte/barra Straumann® Variobase®
701149 Instruções de utilização: Straumann® CARES® Corpo de referência mono
150.771 Instruções de utilização: Straumann® Corpo de referência
701933 Instruções de utilização: restaurações n!ce®
701945 Instruções de utilização: zerion® HTML e UTML
701654 Instruções de utilização: 3M™ ESPE™ Lava™ Plus Zirconia
701049 Instruções de utilização: zerion® LT
150.772 Instruções de utilização: IPS e.max® CAD
701051 Instruções de utilização: ticon®
701050 Instruções de utilização: coron®
701053 Instruções de utilização: polycon® ae
159.802/pt  Linhas de orientação para limpeza, desinfeção e esterilização, Componentes protéticos implanto-

suportados Straumann®
702086/pt Procedimentos protéticos dentários Straumann® CARES®, Informações básicas
490.062/pt Straumann® Variobase®, Informações básicas

Ponte e barra aparafusada Straumann® CARES® – serviço e processamento

O processo difere de país para país. Selecione a brochura válida para o seu caso:

Todos os documentos bem como outras informações relacionadas com o software estão disponíveis no 
software Straumann® CARES® Visual (“Produtos e serviços”).

Ref. para encomenda Portuguese Área de validade

043

490.043-de alemão Alemanha e Suíça

490.043-en Português Grã-Bretanha

490.043-fr Francês França e Suíça

490.043-it Italiano Itália e Suíça

044 490.044-en Português Região APAC

045

490.045-en Português EUA, Países Baixos e países nórdicos

490.045-de alemão Áustria

490.045-fr Francês Canadá e Bélgica

490.045-es Espanhol Espanha e Portugal
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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

Dolder® é uma marca comercial registada do Prof. Eugen Dolder, antigo diretor da Faculdade de Medicina Dentária de Zurique, Suíça.
Ackermann-Bar® é uma marca comercial registada da Cendres + Métaux Holding SA, Suíça.
MP-Clip® é uma marca comercial registada da Cendres + Métaux Holding SA, Suíça.
IPS e.max® é uma marca comercial registada da Ivoclar Vivadent, Liechtenstein.
3M™ ESPE™ e Lava™ ou marcas comerciais da 3M Company ou da 3M Deutschland GmbH. Utilizadas sob licença no Canadá.

© Institut Straumann AG, 2022. 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 suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
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