
 Informações básicas sobre  
             barras fixas básicas  
    e avançadas CARES®
          Finalização protética

L1_490.042.indd   1 03.09.14   15:42



2

Estas instruções passo a passo constituem um guia para o manuseamento das barras fixas básicas e 
avançadas CARES®. As seguintes etapas são consideradas um pré-requisito:

 ѹ O planeamento protético foi concluído e acertado entre todos os membros da equipa envolvida no tratamento;
 ѹ Um modelo de cera da prótese foi verificado na boca do paciente;
 ѹ Foram colocados implantes Straumann;
 ѹ A precisão dos modelos principais foi comprovada com um gabarito de verificação, de modo a assegurar a representa-

ção precisa da situação oral do paciente.

Passo 1

Desenho no CARES® Visual
De modo a obter uma adaptação perfeita das barras fixas CARES® à 
prótese final, recomenda-se a digitalização do modelo de cera como 
uma sobreposição (observe a imagem à esquerda).

CARES® Barra Fixa Avançada: determine a linha de acabamento acrí-
lico/metal de acordo com o modelo de cera.

Para obter mais informações sobre o desenho das barras fixas bási-
cas e avançadas CARES®, consulte as linhas de orientação do CARES® 
Visual integradas no software.

Passo 2

Verificação do encaixe
Depois de receber a CARES® Barra Fixa, verifique o encaixe da mes-
ma no molde de gesso.

Passo 2a

Opcional:
Para reforçar a verificação do encaixe, envie a barra para o dentista, 
por forma a ser realizada uma consulta adicional para verificação, 
na boca do paciente. Para assegurar que os parafusos utilizados não 
estão danificados, queira inseri-los com a chave de parafusos SCS. O 
encaixe com fricção assegura os parafusos ao instrumento durante 
a inserção, e permite um manu-seamento seguro.

Passo 3

Colocar o modelo de cera verificado dentro da caixa de moldagem;
 ѹ Coloque o modelo de cera verificado no molde de gesso e depois 

na caixa de moldagem;
 ѹ Retire a caixa de moldagem e ferva a cera;
 ѹ Fixe a barra no molde de gesso e certifique-se de que os dentes 

na caixa de moldagem não interferem com a barra.
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Passo 4

Preparação da barra
Aplique opacificador na área onde será aplicado o material acrílico, 
de acordo com o sistema de revestimento escolhido.

Passo 5

Feche os canais dos parafusos da barra durante a fase de adaptação 
do material acrílico. Por exemplo, utilize um cotonete com a ponta 
de algodão removida para fechar os canais dos parafusos da barra. 
Insira o cotonete o suficiente para que bloqueie o canal do parafuso, 
ao aplicar o material acrílico.

Passo 6

Finalização da restauração protética
Proceda ao processamento e acabamento da prótese de acordo com 
técnicas odontológicas convencionais.

Passo 7

Inserção na boca do paciente
 ѹ Verifique o encaixe da barra antes de a fixar na boca do paciente; se a interfa-

ce dos implantes for subgengival, tire uma radiografia para verificar o encaixe.
 ѹ Não fixe a barra se a mesma não se revelar satisfatória.
 ѹ Empregue sempre pilares/parafusos de oclusão novos para utilização no paciente.
 ѹ Binário de aperto para barras e pontes aparafusadas* ao nível do implante: 35 Ncm
 ѹ Binário de aperto para pilares aparafusados: 35 Ncm
 ѹ Binário de aperto para parafusos de oclusão de barras e pontes aparafusadas* 

ao nível do pilar: 15 Ncm

*SRBB é a abreviatura de “Screw-Retained Bridge & Bar” – barras e pontes aparafusadas. 
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