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1. Informações gerais

1.1 Objetivo deste guia

Este manual descreve os passos essenciais para a confeção e colocação de res-
taurações protéticas para o implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® (NNC).

Para informações detalhadas sobre a implantação e a gestão de tecidos moles, 
consulte Procedimentos cirúrgicos para implantes Roxolid® (702060/pt).

Nota: aplicam-se procedimentos diferentes a médicos dentistas e a técnicos 
dentários.
Estes procedimentos são indicados pela utilização de modelos diferentes para 
explicar os procedimentos:

Procedimento para o médico dentista: 
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Procedimento para o técnico dentário:

Nem todos os produtos ilustrados estão disponíveis em todos os mercados.
Todos os produtos apresentados neste guia destinam-se a uma única utilização, 
salvo indicação em contrário.
Alguns dos produtos mostrados neste guia representam marcas comerciais; con-
sulte a contracapa desta brochura para obter mais pormenores.
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O Straumann® Narrow Neck CrossFit® integra uma conexão pro-
tética interna autoguiada que oferece um desenho otimizado para 
estabilidade mecânica a longo prazo sob todas as condições de carga 
e assegura um ajuste exato entre o implante e o pilar. O cone interno 
de 8° para o NNC contribui com maior flexibilidade em tratamentos 
protéticos.

Conexão interna vista de cima, mostra as 4 ranhuras interiores.

2. Conexão CrossFit® ao nível dos tecidos moles

Precisão e simplicidade: 4 ranhuras
As quatro ranhuras internas asseguram o posicionamento preciso 
dos componentes protéticos.

Inserção do pilar

Etapa 1
O pilar é colocado nas 4 ranhuras do implante.

1
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Etapa 2
O pilar é rodado até estar alinhado com as 4 ranhuras do implante.

Etapa 3
O pilar encaixa na sua posição definitiva.

O pilar, quando devidamente posicionado, mostra o ajuste ortogo-
nal preciso entre o implante e o pilar.

2

3a

3b
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Combinação de manuseamento fácil e elevada fiabilidade

Facilidade de manuseamento
 ѹ Inserção inequívoca e guiada dos componentes
 ѹ Assegurar o ajuste implante-pilar ortogonal para uma proteção ótima contra a rotação
 ѹ Permite a moldagem mesmo com implantes posicionados em posição divergente, daí o alinhamento simples dos im-

plantes
 ѹ Indicação táctil de uma colocação correta
 ѹ Confiança no posicionamento dos componentes

Fiabilidade
Estabilidade mecânica a longo prazo devido a:
 ѹ uma distribuição otimizada do esforço 
 ѹ micromovimentos reduzidos 
 ѹ micro-intervalos minimizados 
 ѹ poucas complicações relacionadas com a estabilidade mecânica 

Precisão
 ѹ Encaixe exato entre implante e pilar
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NNC (Narrow Neck CrossFit®)  
∅ 3,5 mm

Peças de 
transferência

CrossFit® Sólidas Híbrido

048.128
048.127

048.134 048.587
048.588
048.589

048.579

048.527
048.528
048.529

048.197V4

048.198V4

Restauração 
protética

Aparafusada ou cimentada Cimentado LOCATOR®

Planeamento 
de caso
(apenas V4) 

048.943V4  048.944V4  048.945V4 048.952V4  048.953V4  048.954V4
048.946V4– 
048.951V4

Pilares de 
titânio/ouro

 
•048.592/593••

 
048.621/622

048.598

  
CADCAM1)

048.547 048.548 048.549

048.581–  
048.586

Restaurações 
provisórias
Tampas de 
proteção

•048.501 ••048.502 048.6992) •048.658/••655.659 048.700/701/702

Copings de 
titânio

048.182V2–  
048.189V2

Copings de 
plástico

•048.256 ••048.257 ••048.264•048.263

Peças 
auxiliares
Parafusos

048.313 048.314 048.196V20

• Coroa
•• Ponte

V2  = 2 componentes por embalagem
V4  = 4 componentes por embalagem
V20 = 20 componentes por embalagem

1)  Os pilares Straumann® CARES® podem ser encomendados através do 
software Straumann® CARES® Visual 8.0 e versões posteriores. 

2) Pilar provisório Straumann®, VITA CAD-Temp®

2.1 Descrição geral do sistema
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Sobredentaduras removíveis Sobredentaduras fixas

Edêntulo

Pilar LOCATOR®

Pilar de ouro, para ponte
(para sobredentadura aparafusada)

Pilar de ouro, para ponte
(para barra personalizada)

Aparafusado Cimentado

Ausência de um elemento 
dentário

Pilar de ouro, para coroa 

  
Pilar** CARES® Variobase®

Pilar sólido

Pilar cimentável, reto

Pilar cimentável, angulado a 15°

 

Pilar de ouro, para coroa
Pilar** CARES® Variobase®

Parcialmente edêntulo
Pilar de ouro, para ponte

Pilar sólido

Pilar cimentável, reto

Pilar cimentável, angulado a 15°

 

Pilar de ouro, para coroa*
Pilar** CARES® Variobase®

2.2 Opções de restauração para o implante NNC 

* Para estrutura de ponte cimentada
** Consultar brochura 152.822 para informações detalhadas.
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3. Tratamento de tecidos moles

A gestão bem sucedida de tecidos moles desempenha um papel crucial na determinação do resultado estético final. O im-
plante Straumann® Narrow Neck CrossFit® adota uma filosofia ao nível dos tecidos moles, permitindo que o desenho do 
colo do implante ajude a gerir o tecido mole e mantenha um perfil de emergência consistente.

Após a implantação do implante Straumann® Narrow Neck CrossFit®, o implante é encerrado e protegido com um parafuso 
de fecho ou pilar de cicatrização NNC. Para tal, o aperto é efetuado à mão com a chave de parafusos SCS. O cirurgião pode 
escolher entre a cicatrização da submucosa e da transmucosa. 

3.1 Parafusos de fecho

A utilização de um parafuso de fecho ou de um pilar de cicatrização mais curto é recomendada para a cicatrização da submu-
cosa (cicatrização sob um retalho fechado do mucoperiósteo). Sugere-se a cicatrização da submucosa em indicações estéticas 
e para implantações com restauração óssea guiada (GBR) simultânea ou técnica de membrana. É necessário um segundo 
procedimento cirúrgico para descobrir o implante e inserir o componente secundário pretendido.

Etapa 1 – Inserção durante a primeira fase cirúrgica
Assegure-se de que a configuração interna do implante está limpa 
e isenta de sangue.

Capte o parafuso de fecho com a chave de parafusos SCS. O encaixe 
com fricção fixará o parafuso de fecho ao instrumento durante a 
inserção e permitirá um manuseamento seguro. Aperte à mão o 
parafuso de fecho. O desenho proporciona uma ligação firme entre 
os dois componentes.

O desaparafusamento subsequente é facilitado pela aplicação de gel 
estéril no parafuso de fecho, antes de ser aparafusado no implante. 

1

2
Etapa 2 – Fecho da ferida
Adapte os retalhos do mucoperiósteo cuidadosamente e suture com 
suturas interrompidas. Assegure-se de que se forma um selo estan-
que sobre o implante.
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3a

3b

Etapa 3 – Reabertura e remoção durante a segunda fase cirúrgica
Localize o implante. Faça uma pequena incisão no rebordo até ao 
parafuso de fecho.

Retraia ligeiramente o retalho e retire o parafuso de fecho com a 
chave de parafusos SCS.

4
Etapa 4 – Inserção e fecho da ferida
Enxague muito bem a conexão interna exposta do implante com 
solução de soro fisiológico estéril.

Insira um componente secundário adequado, como um pilar de ci-
catrização ou pilar provisório.

Adapte o tecido mole e faça uma sutura ajustada sem tensão em 
redor do componente secundário.
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3.2 Pilares de cicatrização pré-fabricados

Os pilares de cicatrização estão disponíveis para os implantes Straumann® Narrow Neck CrossFit® para permitir o fecho da 
conexão do implante para a cicatrização da submucosa, e para permitir a formação dos tecidos moles durante a cicatriza-
ção da transmucosa. Após a fase de cicatrização dos tecidos moles, estes são substituídos pela restauração provisória ou 
definitiva adequada.

Etapa 1 – Inserção
Assegure-se de que a configuração interna do implante está limpa 
e isenta de sangue.

Insira o pilar de cicatrização com a chave de parafusos SCS. O encaixe 
com fricção fixa os componentes ao instrumento durante a inserção 
e assegura um manuseamento seguro.

Aperte o pilar de cicatrização manualmente. Este foi concebido para 
proporcionar uma ligação firme entre os dois componentes.

Nota: os dispositivos apresentam-se não estéreis e têm de ser pro-
cessados antes da utilização, segundo as instruções de utilização 
(IU) relevantes.
O desaparafusamento subsequente é facilitado pela aplicação de 
gel estéril na tampa de cicatrização ou no pilar de cicatrização, antes 
de serem aparafusados no implante.

1

2 Etapa 2 – Fecho da ferida
Adapte o tecido mole e faça uma sutura ajustada ao pilar.

Número de 
artigo

Artigo Descrição Aplicações

048.324 
048.324V4

NNC Parafuso de fecho, H 0 Fecho da conexão do implante para  
cicatrização da submucosa e da transmucosa

048.325
048.325V4

NNC Parafuso de fecho, H 1,5

048.071 Pilar de cicatrização em Ti, altura 
reduzida, H 3

Tratamento de tecidos moles
Fecho da conexão do implante para  
cicatrização da submucosa e da transmucosa

A cicatrização da transmucosa pode ser obtida mesmo quando o 
ombro do implante está numa posição subgengival usando um pilar 
de cicatrização mais alto.

O bisel vestibular facilita a aproximação exata do tecido mole sobre 
o pilar de cicatrização. Assegure-se de que não existe tensão na 
margem da ferida vestibular, para não ocorrer necrose na mucosa.

048.074 Pilar de cicatrização em Ti, altura 
regular, H 4,5

048.082 Pilar de cicatrização em Ti, altura 
regular, vestibular
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4.1 Pilar provisório – liga de titânio (TAN)

Proporciona soluções para espaços interdentários estreitos
 ѹ Coroas e pontes
 ѹ Aparafusadas ou cimentadas
 ѹ Região anterior e posterior (até à área pré-molar)
 ѹ Aplicação em consultório ou em laboratório

Utilização prevista
048.501 Pilar provisório com contacto:
 ѹ coroas provisórias aparafusadas ou cimentadas
 ѹ Pontes provisórias cimentadas

048.502 Pilar provisório sem contacto: 
 ѹ pontes provisórias aparafusadas

Nota:
 ѹ não utilize por mais de 180 dias.
 ѹ A duração da utilização para os copings provisórios em PMMA é de 30 dias na 

China e Singapura.
 ѹ Coloque as restaurações provisórias sem oclusão.
 ѹ O pilar provisório pode ser encurtado verticalmente com as ferramentas e téc-

nica normais, mas tem de ser mantida uma altura mínima de 4 mm acima da 
margem da mucosa.

 ѹ Os dispositivos apresentam-se não estéreis e destinam-se apenas a uma única 
utilização.

 ѹ O pilar deve ser protegido contra a aspiração.
 ѹ Consulte as instruções de utilização relevantes relativamente aos requisitos 

específicos dos produtos de limpeza, desinfeção ou esterilização.

4. Confeção de uma restauração provisória
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Etapa 1 — Preparação
Monte o pilar provisório processado na boca do paciente.

Assinale as alturas adequadas segundo a situação individual, não 
esquecendo que a restauração provisória devem ser mantida fora 
de oclusão.

Remova o pilar da boca do paciente.

Este procedimento pode igualmente ser realizado no modelo mestre 
após a recolha da modelagem. 

Deve ser sempre usada uma máscara gengival para assegurar que o 
perfil de emergência da restauração apresenta um contorno ótimo.

A altura adequada do pilar está assinalada.

Encurte o pilar conforme necessário, com as ferramentas e técnica 
normais.

A secção superior do pilar deve receber aplicação de jato de areia 
antes de aplicar o agente opacificante.

Procedimento para a confeção de uma restauração de ponte provisória aparafusada

Revista o pilar provisório com agente opacificante para prevenir que 
a liga de titânio (TAN) transpareça.

Aparafuse os copings no implante na boca do paciente e tempora-
riamente feche os canais do parafuso (p.ex. com algodão).

1a

1b

1c

1d
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Etapa 2 – Confeção da prótese provisória
Utilize uma técnica convencional para fabricar a restauração provi-
sória (p. ex., formato de coroa ou ponte pré-fabricada ou técnica de 
lâmina modelada em vácuo, conforme aqui se mostra no modelo 
mestre). 

Os elementos de retenção proporcionam uma união mecânica ade-
quada entre o material de facetas e o pilar provisório.

Retire o excesso de acrílico, reabra o canal do parafuso e proceda ao 
acabamento da restauração provisória.

2a

2b

3a

3b

Etapa 3 – Inserção da prótese provisória
Limpe e desinfete a restauração provisória polida.

Coloque-a nos implantes e aperte o parafuso entre 15 Ncm e 35 Ncm 
(dependendo da estabilidade do implante) usando a chave de para-
fusos SCS juntamente com a catraca e o dispositivo de controlo de 
torque.
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Cubra a cabeça do parafuso com algodão absorvente ou gutta-
percha.

Sele o canal do parafuso com um material de faceta provisório (por 
ex., material composto).

Nota:
 ѹ prossiga com um procedimento semelhante para as 

restaurações provisórias de coroas aparafusadas ou cimentadas, 
utilizando os pilares provisórios de contacto (048.501).

 ѹ Use chaves de parafusos SCS standard.
 ѹ O pilar provisório é apertado à mão no modelo mestre.
 ѹ Os torques de aperto definitivos podem situar-se entre 15 Ncm 

e 35 Ncm, dependendo da estabilidade do implante na boca do 
paciente.

 ѹ Os pilares não devem apresentar mais de 16° de divergência para 
uma ponte aparafusada. 

 ѹ Para uma divergência superior a 16°, confecione uma 
mesoestrutura com uma restauração cimentada, para 
compensar a divergência.

3c

3c
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4.2 Restauração provisória – pilar NNC sólido com copings provisórios

Se for escolhido um pilar NNC sólido para uma restauração, tem de 
ser temporizado enquanto a superestrutura está a ser fabricada. 
Mantê-los cobertos será também mais cómodo para o paciente, ao 
mesmo tempo que mantém os pilares limpos.

Recomenda-se a utilização de copings de plástico (048.658/048.659) 
provisórios para o fabrico de coroas e de pequenas pontes provisó-
rias, de modo a criar um bom perfil de emergência.

Neste exemplo, um pilar NNC sólido foi inserido no implante e aper-
tado até 35 Ncm (consulte o capítulo 7.5). Seguidamente, é efetuada a 
moldagem, após a qual o pilar pode ser restaurado provisoriamente.

Procedimento para a confeção de uma restauração provisória de ponte aparafusada

Etapa 1 – Modificação da altura do coping 
Encaixe o coping provisório no análogo correspondente e assinale 
a altura adequada, de acordo com a situação clínica individual e o 
pilar utilizado. 

O coping pode ser reduzido, conforme necessário, utilizando os anéis 
de retenção do coping como guia.

Nota: não use vaselina (agente de isolamento alifático) para o iso-
lamento do pilar.

1

Etapa 2 – Confeção da restauração provisória
Se necessário, pode modificar a margem do coping. Em seguida, 
encaixe o coping provisório no ombro do implante e crie uma restau-
ração provisória no coping provisório, segundo as técnicas habituais 
(por ex., coroas de policarbonato pré-fabricadas ou stents de vácuo). 

Os anéis de retenção asseguram a colagem mecânica adequada do 
material das facetas ao coping. 

A plataforma do coping ajuda a evitar o fluxo do material das facetas 
para baixo do ombro do implante.

2
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Etapa 3 – Finalização do fabrico da restauração protética
Remova a restauração provisória/coping provisório e coloque nova-
mente no análogo. 

Retifique e efetue o polimento do perfil de emergência do coping e 
da restauração, a fim de obter um perfil uniforme.

De modo a evitar a irritação dos tecidos, é importante proceder ao 
acabamento da interface até ficar lisa e o coping nivelado com a 
restauração.

Nota: a restauração tem sempre de estar fora de oclusão.

3

Etapa 4 – Remoção do mecanismo de encaixe
Remova o lábio do mecanismo de encaixe do coping provisório uti-
lizando o rematador NNC.

É obrigatório remover o lábio do mecanismo de encaixe para permi-
tir a extrusão adequada do excesso de cimento.

Para mais informações sobre o rematador NNC, consulte o capítu-
lo 7.2.

Etapa 5 – Cimentação da restauração provisória no pilar
Aplique cimento provisório na parte interior do coping e cimente-a 
sobre o pilar e o ombro do pilar.
Retire o cimento excedente.

Nota:
 ѹ os copings provisórios têm de ser fixados com cimento provi-

sório. Uma fixação adequada e segura só é possível através da 
utilização de cimento provisório.

 ѹ Os copings provisórios não podem ser conservados na boca por 
mais de 180 dias. A duração da utilização dos copings provisórios 
em PMMA é de 30 dias na China e em Singapura.

 ѹ Quando for altura de remover o coping provisório com a restau-
ração provisória fixada, use técnicas convencionais.

 ѹ Para prevenir o deslocamento do pilar, as restaurações provisó-
rias não podem ser removidas com movimentos rotativos.

4

5
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Se a restauração provisória se destinar apenas a funcionar como medida de proteção, as tampas de proteção (048.700/701/702) 
são ideais como solução temporária.

Procedimento para temporizar um pilar sólido com uma tampa de proteção

4.3 Restauração provisória – pilar NNC sólido com tampas de proteção

Etapa 1 – Cimentação da tampa de proteção
Apenas deve ser utilizado cimento provisório para fixar as tampas 
de proteção. Retire qualquer cimento excedente.

Nota:
 ѹ não utilize por mais de 180 dias. A duração da utilização dos 

copings provisórios em PMMA é de 30 dias na China e em 
Singapura.

 ѹ As tampas de proteção são removidas da mesma forma que 
uma coroa cimentada provisoriamente. 

 ѹ De modo a prevenir qualquer deslocamento do pilar, a tampa de 
proteção não pode ser removida com movimentos rotativos.

1
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5.1 Opções para a confeção do molde

As moldagens ao nível do implante para o Straumann® Narrow Neck CrossFit® podem ser feitas usando um dos seguintes 
procedimentos:

5. Moldagem

Técnica de moldeira 
fechada Técnica de moldeira aberta

Moldagem com moldeira 
fechada

Moldagem com moldeira 
aberta

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit®

Nota: a técnica empregue depende da preferência do utilizador e da situação clínica. Todas as técnicas são descritas nos 
capítulos seguintes.
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As moldagens ao nível do pilar estão disponíveis para os pilares sólidos Straumann® Narrow Neck CrossFit® e pilar LOCATOR®:

tampa de moldagem NNC Cilindro guia NNC

Moldagem com moldeira fechada

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® com pilar sólido
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Coping de moldagem LOCATOR® Espaçador de bloqueio LOCATOR®

Moldagem com moldeira fechada

Nota: a técnica empregue depende da preferência do utilizador e da situação clínica. 
Todas as técnicas são descritas nos capítulos seguintes.

Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® com pilar LOCATOR®
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5.2 Técnica de moldagem ao nível do implante

Moldagem com moldeira aberta

O pilar de moldagem com moldeira aberta apresenta as seguintes características:
o perfil de emergência mais fino aceita limitações de espaço.
O parafuso guia pode ser apertado manualmente ou com a chave de parafusos 
SCS.
Os componentes de moldagem de alta precisão produzem uma réplica precisa da 
situação intraoral.
Resposta táctil e clara da conexão protética assegura o devido encaixe dos com-
ponentes.

Nota:
 ѹ este procedimento de moldagem com moldeira aberta requer uma moldeira 

personalizada com perfurações.
 ѹ Os pilares de moldagem destinam-se a uma única utilização, de modo a asse-

gurar o melhor encaixe e a moldagem precisa para cada paciente.
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Etapa 1 – Posicionamento do pilar de moldagem
Assegure-se de que existe suficiente espaço para aceder ao local do 
implante para evitar lesões no tecido da gengiva. Lembre-se de que 
o sulco pode colapsar rapidamente depois de removidos os compo-
nentes de cicatrização.

Limpe muito bem a configuração interna do implante, removendo 
sangue, tecidos, etc. antes do procedimento de moldagem.

Coloque o pilar de moldagem exatamente no implante e aperte o 
parafuso guia à mão.

Se o espaço oclusal for limitado, o comprimento do pilar de molda-
gem pode ser reduzido com um anel de retenção, depois da remoção 
do parafuso guia.

Moldagem com moldeira aberta - procedimento clínico

Etapa 2 – Moldagem
Introduza furos na moldeira individual (de plástico fotopolimerizá-
vel), de acordo com a situação individual, de modo a que o parafuso 
de posicionamento do pilar de moldagem sobressaia.

Proceda à moldagem usando um elastómero de moldagem (polivi-
nilsiloxano ou borracha de poliéter). Descubra o parafuso antes de 
curar o material.

Nota:
devido à sua fraca resistência à tensão, o hidrocolóide não é indicado 
para esta aplicação.

1

2a

2b

702058.indd   23702058.indd   23 15/12/2021   16:1315/12/2021   16:13



24

Uma vez polimerizado o material, desaperte os parafusos guia antes 
de remover a moldeira da boca do paciente.

Após a remoção da boca do paciente, verifique se o nível de porme-
nores da moldagem é suficiente.

Moldagem com moldeira aberta - procedimento laboratorial

Etapa 1 – Posicionamento do análogo
Posicione e fixe o análogo ao pilar de moldagem com o parafuso 
guia. 

Para evitar imprecisões na ligação, o análogo deve entrar de forma 
precisa nas ranhuras do pilar de moldagem antes de ser aparafu-
sado.

2c

2d

1a
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Nota:
ao apertar o parafuso, agarre a secção de retenção do análogo para 
impedir a rotação do pilar de moldagem.
Isto é especialmente importante se o pilar de moldagem tiver sido 
encurtado antes da moldagem.

Etapa 2 – Fabrico do modelo mestre
Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário 
tipo 4 (DIN 6873). 

Deve ser sempre usada uma máscara gengival para assegurar que o 
perfil de emergência da restauração definitiva apresenta um con-
torno ótimo.

1b

1c

2
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Moldagem com moldeira fechada

O pilar de moldagem com moldeira fechada e a tampa apresentam as seguintes 
características:

não é necessária preparação adicional (ou seja, perfuração) da moldeira.
o perfil de emergência mais fino aceita limitações de espaço.
O parafuso guia pode ser apertado manualmente com a chave de parafusos SCS.
Os componentes de moldagem de alta precisão produzem uma réplica precisa da 
situação intraoral.
Resposta táctil e clara da conexão protética assegura o devido encaixe dos com-
ponentes.

Nota:
 ѹ os pilares de moldagem destinam-se a uma única utilização, de modo a asse-

gurar o melhor encaixe e a moldagem precisa para cada paciente.
 ѹ Para ser mais prático, é incluída uma tampa sobresselente em cada embala-

gem, caso necessite de repetir a moldagem imediatamente.
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Etapa 1 – Posicionamento do pilar de moldagem
Assegure-se de que existe suficiente espaço para aceder ao local do 
implante para evitar lesões no tecido da gengiva. Lembre-se de que 
o sulco pode colapsar rapidamente depois de removidos os compo-
nentes de cicatrização.

Limpe muito bem a configuração interna do implante, removendo 
sangue, tecidos, etc. antes do procedimento de moldagem.

Coloque o pilar de moldagem exatamente no implante e aperte o 
parafuso guia à mão (com a ajuda da chave de parafusos SCS).

Nota: assegure-se de que as áreas planares laterais (lado plano com 
marca NNC a laser) do pilar de moldagem ficam voltadas no sentido 
mesial ou distal.

Moldagem com moldeira fechada - procedimento clínico

Coloque a tampa de moldagem em polímero sobre o pilar de molda-
gem fixo. Assegure-se de que as setas ficam alinhadas com o sentido 
orovestibular. Empurre a tampa de moldagem no sentido apical até 
ouvir um estalido. A tampa de moldagem está agora firmemente 
assente no pilar de moldagem.

Etapa 2 – Moldagem
Proceda à moldagem usando um elastómero de moldagem (polivi-
nilsiloxano ou borracha de poliéter).

Nota: devido à sua fraca resistência à tensão, o hidrocolóide não é 
indicado para esta aplicação.

1a

1b

2a
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Uma vez curado o material, retire cuidadosamente a moldeira. A 
tampa de moldagem mantém-se no material de moldagem, sendo 
automaticamente puxada para fora do pilar de moldagem durante 
a remoção da moldeira.

Desaparafuse e remova o pilar de moldagem da boca do paciente, 
desinfete-o devidamente e envie-o juntamente com a moldeira ao 
laboratório.

Etapa 1 – Fixação do análogo e colocação do pilar de moldagem
Monte o pilar de moldagem no análogo com o parafuso guia. Para 
evitar imprecisões na ligação, o análogo deve entrar de forma pre-
cisa nas ranhuras do pilar de moldagem antes de ser aparafusado.

Moldagem com moldeira fechada - procedimento laboratorial

2b

2c

1a
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Nota: assegure que o código de cor do análogo corresponde ao códi-
go de cor cinzento da tampa de polímero no material de moldagem.

1b

1c

2

Reposicione o pilar de moldagem na moldeira. Empurre cuidado-
samente o pilar de moldagem até sentir que ocorreu o engate. 
O mesmo fica então firmemente assente no coping de moldagem 
da moldeira.

Etapa 2 – Fabrico do modelo mestre
Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário 
tipo 4 (DIN 6873). 

Deve ser sempre usada uma máscara gengival para assegurar que o 
perfil de emergência da restauração definitiva apresenta um con-
torno ótimo.
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Número de artigo Artigo

NNC Pilares sólidos 048.547
048.548
048.549

    

NNC Tampa de moldagem 048.579

NNC Cilindros guia 048.587
048.588
048.589

    

NNC Análogos de implante 
para pilares sólidos 

048.527
048.528
048.529

    

5.3 Técnica de moldagem ao nível do pilar

Moldagem (não modificada) de pilar sólido

Após uma osteointegração com êxito, o implante Straumann® Narrow Neck CrossFit® pode ser restaurado com um pilar 
sólido não modificado. Remova quaisquer resíduos da cabeça do pilar de cicatrização e utilize uma chave de parafusos SCS 
de qualquer comprimento para desapertar, levantar e remover o pilar de cicatrização. O aspeto interno do implante tem de 
ser minuciosamente limpo e seco. O ombro do implante a 45° possibilita efetuar a moldagem do pilar sólido ao nível do pilar, 
usando uma tampa de encaixe para moldagem com moldeira fechada e cilindro guia.

Código de cor para o sistema de transferência NNC
 ѹ Acessórios para pilar NNC sólido, 4,0 mm de altura = amarelo
 ѹ Acessórios para pilar NNC sólido, 5,5 mm de altura = cinzento
 ѹ Acessórios para pilar NNC sólido, 7,0 mm de altura = azul

Nota: todas as partes do sistema de transferência de pilares sólidos são fornecidos não estéreis. Consulte as instruções de 
utilização relevantes relativamente aos requisitos específicos dos produtos de limpeza, desinfeção ou esterilização.

Não modifique o pilar sólido antes do procedimento de moldagem ao nível do pilar.

Cuidado: os componentes plásticos destinam-se a ser usados uma única vez. Para evitar quaisquer danos nos componentes 
plásticos (perda de elasticidade ou estilhaçamento), estes têm de ser protegidos da luz e do calor fortes.

702058.indd   30702058.indd   30 15/12/2021   16:1315/12/2021   16:13



31

Moldagem ao nível do pilar com moldeira fechada para o pilar sólido não modificado – Procedimento clínico

Etapa 1 – Colocação do pilar
Depois do processamento, monte as peças fora da boca, sobre um 
campo estéril. 

Alinhe a ranhura do pilar NNC sólido com a linha na haste da chave 
de implante e insira o pilar NNC sólido na chave de implante para 
pilares NNC sólidos. 

Coloque o pilar na boca com a chave de implante adequada e insira-o 
no implante. Pressione com o dedo para o apertar. Aperte com o 
dispositivo de controlo de torque e a catraca a 35 Ncm. 

Para mais detalhes sobre como montar e utilizar o dispositivo de 
controlo de torque e a catraca, consulte os capítulos 7.3, 7.4 e 7.5.

Nota: os pilares sólidos são inseridos no implante sem aplicação de 
cimento.

Importante: depois de efetuada a moldagem, qualquer remoção 
ou reposicionamento do pilar implicará uma nova moldagem para 
registar a alteração do local do lado liso. Portanto, uma vez apertado, 
o pilar não deve ser removido após ser efetuada a moldagem.

1a

1b

clique

Etapa 2 – Posicionamento da tampa de moldagem
Tanto o ombro do implante como o pilar têm de ser limpos de sangue 
ou tecidos antes do procedimento de moldagem.

A tampa de moldagem NNC (048.579) é empurrada sobre o pilar e 
contra o ombro do implante até encaixar com um “clique”. 

A tampa de moldagem é ligeiramente rodada para garantir que está 
devidamente encaixada no ombro do implante. Quando a tampa es-
tiver corretamente assente, poderá girar suavemente no implante.

Importante: a fim de levar a cabo o procedimento de moldagem 
corretamente, verifique primeiro se o ombro e a margem da tampa 
de moldagem não sofreram danos.

2
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Etapa 3 – Inserção do cilindro guia
Os cilindros guia possuem um indicador do lado liso (botão exterior) 
para identificar onde se encontra o lado liso. Deve ter-se sempre o 
cuidado de alinhar o lado liso do cilindro guia com o lado liso do pilar. 

Em seguida, é empurrado para baixo sobre o pilar e através da tampa 
de moldagem.

Nota: o cilindro guia tem de ser empurrado para baixo o mais possí-
vel, até ficar direito e nivelado com a tampa de moldagem.

3a

3b

Sem folga

3c
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Etapa 4 – Realização da moldagem
A moldagem é efetuada usando um elastómero de moldagem (po-
livinilsiloxano ou borracha de poliéter).

Nota: devido à sua fraca resistência à tensão, o hidrocolóide não é 
indicado para esta aplicação.

O pilar de moldagem e o cilindro guia ficarão dentro da moldagem 
quando for retirada da boca do paciente.

4a

4b

Etapa 1 – Posicionamento do análogo
A cor do cilindro guia na moldagem identifica qual o análogo que 
deve ser utilizado. O análogo correspondente (048.527/528/529) é 
posicionado na moldagem.

Deve ter-se o cuidado de alinhar devidamente o lado liso do análogo 
com o lado liso do cilindro guia. O análogo é então pressionado con-
tra a moldagem até encaixar firmemente no respetivo lugar.

Moldagem ao nível do pilar com moldeira fechada para o pilar sólido – Procedimento laboratorial

Etapa 2 – Sobrefundição do modelo
Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário 
tipo 4 (DIN 6873). 

Deve ser sempre usada uma máscara gengival para assegurar que o 
perfil de emergência da restauração definitiva apresenta um con-
torno ótimo. Isto é absolutamente essencial para restaurações na 
zona estética e com margens de coroa subgengivais.

1

2
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Moldagem do pilar LOCATOR®
Para a moldagem ao nível do pilar são usados componentes de moldagem LOCATOR® especiais. 
Consequentemente, o médico dentista pode selecionar alturas de pilar enquanto trabalha na boca do paciente.

Etapa 1 – Seleção da altura do pilar
Assegure-se de que o extremo superior do implante não está cober-
to por tecido duro ou mole.

Nota: é indispensável remover qualquer tecido duro e mole do om-
bro do implante, a fim de garantir o assentamento correto do pilar 
LOCATOR®.

Selecione a altura do pilar LOCATOR® determinando a altura da 
gengiva no seu ponto mais elevado, na boca do paciente. Escolha a 
manga de tecido do pilar com a altura correspondente ou o tamanho 
imediatamente acima que estiver disponível.

Nota: a colocação da prótese torna-se mais fácil para o paciente se 
os pilares LOCATOR® estiverem todos no mesmo nível horizontal.

Etapa 2 – Inserção do pilar
Aparafuse o pilar à mão no implante, usando para o efeito a chave 
de implante LOCATOR®.

1

2a
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Aperte o pilar a 35 Ncm, utilizando a catraca juntamente com o dis-
positivo de controlo de torque (consulte as instruções no capítu-
lo 7.5) e a chave de implante LOCATOR® (consulte o capítulo 6.5).

2b

2c

3a

3b

Etapa 3 – Colocação do espaçador e do pilar de moldagem
Coloque um espaçador de bloqueio branco em cada pilar.
O anel espaçador é usado para bloquear as áreas em volta do pilar.

Coloque os copings de moldagem LOCATOR® nos pilares LOCATOR®.
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Etapa 4 – Moldagem
Confecione o molde usando um material elastomérico (polivinilsilo-
xano ou borracha de poliéter).

Envie o molde ao laboratório dentário.

Etapa 5 – Posicionamento do análogo LOCATOR®
O análogo fêmea LOCATOR® correspondente (025.0120-04) é posi-
cionado na moldagem.

Etapa 6 – Fabrico do modelo mestre
Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário 
tipo 4 (DIN 6873). 

4

5

6
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6.1 Pilares retos e angulados cimentáveis

Os pilares NNC retos e angulados cimentáveis destinam-se a restaurações cimen-
táveis.

 ѹ Perfil de emergência consistente de um dente natural, seguindo o desenho em 
forma de “tulipa” do implante NNC

 ѹ Conexão CrossFit®
 ѹ Modificável (por ex. ajuste da altura)
 ѹ Manuseamento fácil de copings pré-fabricados

Estão disponíveis dois tipos de pilares NNC angulados cimentáveis: Tipo A e Tipo B. 
Isto permite que o eixo seja corrigido em 8 alinhamentos diferentes (em gradua-
ções de 45°).

6. Restaurações

Nota:
 ѹ não adequado para o revestimento direto de cerâmica.
 ѹ A margem do cimento não pode exceder os 2 mm abaixo da mucosa.
 ѹ Deve ser mantida uma altura mínima de 3 mm acima da margem da mucosa do 

pilar, a fim de assegurar a estabilidade necessária e a retenção da restauração.
 ѹ Use um parafuso de base novo para a inserção do pilar.

Ref. N.º 048.621
15° Tipo A

Ref. N.º 048.622
15° Tipo B
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Etapa 1 – Confeção do modelo mestre e wax-up
Proceda ao fabrico do modelo mestre, incluindo uma máscara gen-
gival com o análogo de implante correspondente (consulte o capí-
tulo 5.2 ou 5.3).

Fabrico de uma coroa simples cimentada com o pilar NNC reto cimentável – Procedimento laboratorial

A moldagem foi efetuada pelo médico dentista (consulte o capítulo 5) e enviada ao laboratório.

Para um planeamento estético perfeito, faça um wax-up anatómico 
completo. Utilize o respetivo coping calcinável (048.256) como base 
para este wax-up.

Por cima do wax-up crie uma chave de silicone, a fim de definir a 
melhor forma do pilar personalizado.

1a

1c

1b

702058.indd   38702058.indd   38 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



39

Etapa 2 – Preparação do pilar
O pilar é em titânio e pode ser modificado, conforme necessário. 

Nota:
para manter o perfil de emergência do pilar, não modifique a mar-
gem do pilar.
É necessária uma altura mínima de 3 mm do pilar acima da margem 
da mucosa para permitir a retenção adequada após a cimentação 
da restauração final.

O pilar pode ser modificado.

Etapa 3 – Confeção da superestrutura 
A superestrutura pode ser fabricada sobre o pilar modificado através 
de métodos padrão de modelagem, fundição e aplicação de facetas.

Coloque o pilar modificado no análogo e aperte o parafuso à mão, 
com a ajuda da chave de parafusos SCS.

Selecione o coping calcinável e coloque-o no pilar até este encaixar 
com um estalido.

Encurte o coping calcinável, se necessário.

2a

2b

3a

3b
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Encere uma tampa de resina individual sobre o coping calcinável 
no pilar.

Trabalhe os contornos do modelo de cera de acordo com as circuns-
tâncias anatómicas do respetivo modelo.

Verifique o wax-up com a chave de silicone.

Etapa 4 – Fundição e revestimento
Proceda à moldagem da estrutura utilizando os métodos conven-
cionais.

3c

3d

3e

4a
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Verifique a estrutura com a chave de silicone antes de aplicar o re-
vestimento.

Revista a superestrutura.

4b

4c

4d

4e

702058.indd   41702058.indd   41 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



42

Etapa 1 — Preparação
A restauração definitiva colocada no modelo mestre é entregue no 
consultório do médico dentista.

Retire a tampa de cicatrização ou restauração temporária. Retire a 
superestrutura do modelo mestre e desaparafuse o pilar do análogo. 
Limpe e seque muito bem o interior do implante e o pilar.

Inserção da restauração definitiva com o pilar – Procedimento clínico

Etapa 2 — Inserção final
Posicione o pilar limpo no implante. Aperte o parafuso a 35 Ncm, 
utilizando a chave de parafusos SCS juntamente com a catraca e 
o dispositivo de controlo de torque (consulte as instruções no ca-
pítulo 7.5).

Feche a cabeça do parafuso SCS com algodão e um produto de sela-
gem (p.ex., guta-percha). Este procedimento permite a remoção do 
pilar personalizado, caso seja necessário substituir posteriormente 
a coroa.

Cimente a superestrutura sobre o pilar. Retire o cimento excenden-
tário e verifique a oclusão.

1

2a

2b

2c
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6.2 Pilar de ouro para coroa

Utilização prevista
 ѹ Coroas aparafusadas ou cimentadas
 ѹ Pontes cimentadas via mesoestrutura (técnica com pilar personalizado)
 ѹ Coroas telescópicas e pontes telescópicas

Nota:
 ѹ não adequados para ferulização direta com outros pilares de ouro. 
 ѹ No caso de pontes aparafusadas, tem de ser utilizado o pilar de ouro para pon-

tes (consulte as instruções no capítulo 6.3).
 ѹ Use um parafuso de base novo para a inserção do pilar.
 ѹ Deve ser mantida uma altura mínima de 3 mm acima da margem da mucosa 

do pilar, a fim de assegurar a estabilidade necessária e a retenção da restaura-
ção cimentada.
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Pilar de ouro para coroa – Procedimento laboratorial
O seguinte caso descreve o fabrico de uma coroa simples aparafusada.

A moldagem foi efetuada pelo médico dentista (consulte o capítulo 5) e enviada ao laboratório.

Etapa 1 – Confeção do modelo mestre e wax-up
Proceda ao fabrico do modelo mestre, incluindo uma máscara gen-
gival com o análogo de implante correspondente (consulte as ins-
truções no capítulo 5).

Para um planeamento estético perfeito, faça um wax-up anatómico 
completo.

Por cima do wax-up anatómico, crie uma chave de silicone, a fim de 
definir a melhor forma da restauração definitiva.

1a

1b

1c
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Etapa 2 – Preparação do pilar de ouro
Coloque o pilar de ouro no análogo e aperte o parafuso à mão, com 
a ajuda da chave de parafusos SCS.

Encurte a peça auxiliar de modelagem até à altura do plano oclusal, 
de acordo com as respetivas circunstâncias. O trabalho com a peça 
auxiliar de modelagem garante um acabamento limpo e com ares-
tas afiadas do canal do parafuso.

A oclusão pode ser verificada com modelos articulados.

2a

2b

2c

O pilar de ouro pode ser fixado ao análogo do implante para facilitar 
o manuseamento durante a manipulação fora do modelo.

2d
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Etapa 3 – Modelagem de cera
Efetue o contorno de um modelo de cera, de acordo com a situação 
anatómica individual.

A chave de silicone mostra o espaço preciso do pilar aparafusado 
e coroa.

Certifique-se de que a camada de cera no pilar é suficientemente 
espessa (pelo menos 0,7 mm).

Não cubra a margem delicada do pilar com cera.

Verifique o wax-up da estrutura da coroa com a chave de silicone.

3a

3b

3c

3d
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Etapa 4 – Revestimento
Faça o revestimento da estrutura da coroa sobre o pilar de ouro 
usando métodos padrão, sem a utilização de agentes humectantes.

4

Nota:
 ѹ para evitar o extravasamento da liga de fundição, limpe o pilar cuidadosamente antes do revestimento (remoção de 

partículas de cera e agentes de isolamento com uma bola de algodão ou um pincel embebido em álcool).
 ѹ A fundição deve ser feita sempre com utilização da peça auxiliar de modelagem. Caso contrário, a liga de sobrefundição 

dentária não fluirá ou fluirá de forma insuficiente para fora do rebordo superior do coping.
 ѹ Assegure-se de que não existe cera na margem delicada.
 ѹ Não se recomenda a utilização de materiais de revestimento para métodos de aquecimento rápido (materiais de revesti-

mento rápido).
 ѹ Siga as instruções do fabricante para o trabalho com as massas de revestimento. 
 ѹ Cumpra exatamente a proporção de mistura recomendada e os tempos de pré-aquecimento.

Etapa 5 – Fundição e desprendimento
Proceda à fundição do pilar de ouro personalizado. Desprenda o pilar 
de ouro cuidadosamente com a ajuda de ultra-sons, jato de água, 
ácido decapante ou uma escova de fibra de vidro.

Nota: para obter as diretrizes de utilização de ligas com componen-
tes fundíveis Ceramicor®, consulte a página 50.

Para o desprendimento do pilar de ouro com jato de areia (pressão 
máxima: 2 bar; tamanho máximo das partículas de alumina: 50 µm), 
a área interior tem de ser protegida contra a infiltração da areia, 
fixando o análogo ao pilar. 

5a

5b
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O análogo fixado com cera permite uma fixação mais eficaz e pro-
tege a parte previamente polida do pilar de ouro.

5c

5d Estrutura da coroa sobre o pilar de ouro após o polimento com jato 
de areia.

A parte interior do pilar de ouro não deve ser tratada com jato de 
areia.

5e
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Erros de sobrefundição e manuseamento incorreto

O êxito do trabalho protético depende, a longo prazo, do ajuste preciso da restauração.
Exemplos de casos em que todo o procedimento tem de ser repetido:

1.  A retificação passou pela liga de fundição, impedindo o revesti-
mento da superfície Ceramicor® com um material de facetas de 
cerâmica (Ceramicor® é uma liga não oxidante e não permite a 
aderência de cerâmica).

Retificado até 
ao pilar

Falha de 
fundição

Gotículas de fundição e 
extravasamento da liga

2.  O ouro fundido não saiu totalmente.

3.  Não é possível remover os metais de fundição extrudidos e as 
gotículas da parte de ligação do pilar de ouro.
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Utilização de ligas com componentes Ceramicor® sobrefundíveis

O Ceramicor® apenas é adequado a procedimentos de sobrefundição.
A cerâmica não pode ser diretamente unida aos componentes Ceramicor® sobrefundidos, uma vez que esta liga não forma 
óxidos de ligação.

Na escolha da liga de fundição, assegure-se de que esta é compatível com a liga de alta fusão dos componentes de Ceramicor®. 
A gama de fusão desta liga de fundição não deve ultrapassar uma temperatura de líquido de 1350°C.

Os componentes Ceramicor® não podem ser moldados com ligas de moldagem à base de metais, dado que a combinação 
do ouro com níquel ou cobalto destrói os componentes.

Ligas de fundição dentárias adequadas
 ѹ Ligas altamente nobres
 ѹ Ligas de metais preciosos com um teor mínimo de 25 % de metais do grupo de ouro e platina
 ѹ Ligas baseadas em paládio com um teor mínimo de 50 % de paládio

Ligas em conformidade com as normas ISO
Os tipos de ligas em conformidade com as seguintes normas ISO são adequados para a sobrefundição dos componentes 
Ceramicor® pré-fabricados:
 ѹ Norma ISO 9693
 ѹ Norma ISO 22674

Nota: as recomendações do fabricante relativamente às ligas devem ser seguidas. Devido à difusão na área de contacto entre 
a liga e a tampa sobrefundível, os componentes de uma liga não adequada podem formar peças com baixa resistência, fraca 
resistência à corrosão ou uma gama de fusão mais baixa.

Ceramicor® é uma marca comercial registada da Cendres & Métaux SA, Biel-Bienne (Suíça).
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Etapa 6 – Preparação antes do revestimento
Remova os canais de fundição e alise a área. A chave de silicone mos-
tra o espaço disponível para o revestimento.

Etapa 7 – Revestimento
Revista a superestrutura.

6

7a

7b
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Etapa 1 – Preparação
Remova o pilar de cicatrização ou a restauração provisória. Retire a 
superestrutura do modelo mestre e desaparafuse o pilar do análogo 
no modelo.

Limpe e seque muito bem o interior do implante e o pilar.

Pilar de ouro para coroa – Procedimento clínico
A restauração definitiva colocada no modelo mestre é entregue no consultório do médico dentista.

Etapa 2 – Inserção final
Posicione o pilar limpo no implante. Aperte o parafuso a 35 Ncm, 
utilizando a chave de parafusos SCS juntamente com a catraca e 
o dispositivo de controlo de torque (consulte as instruções no ca-
pítulo 7.5).

Feche a configuração SCS do parafuso com algodão e um produto 
de selagem (p.ex., guta-percha ou compósito). Este procedimento 
permite a remoção posterior do pilar personalizado, caso seja ne-
cessário renovar a coroa.

1

2a

2b
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6.3 Pilar de ouro para pontes

Utilização prevista
 ѹ Pontes aparafusadas
 ѹ Pontes cimentadas

Nota:
 ѹ não adequado para coroas simples. No caso de coroas simples, tem de ser utili-

zado o pilar de ouro para coroa (consulte as instruções no capítulo 6.2).
 ѹ Use um parafuso de base novo para a inserção do pilar.
 ѹ Deve ser mantida uma altura mínima de 3 mm acima da margem da mucosa 

do pilar, a fim de assegurar a estabilidade necessária e a retenção da restaura-
ção cimentada.
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Pilar de ouro para ponte – Procedimento laboratorial
O seguinte caso descreve o planeamento e fabrico de uma ponte aparafusada.

A moldagem foi efetuada pelo médico dentista (consulte o capítulo 5) e enviada ao laboratório.

Etapa 1 – Confeção do modelo mestre e wax-up
Proceda ao fabrico de um modelo mestre, incluindo uma máscara 
gengival com os análogos correspondentes (consulte as instruções 
no capítulo 5).

Para um planeamento estético perfeito, faça um wax-up anatómico 
completo.

Por cima do wax-up, crie uma chave de silicone, a fim de definir a 
forma ideal da ponte aparafusada.

1a

1b

1c
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Etapa 2 – Preparação dos pilares de ouro
Coloque os pilares de ouro para ponte nos análogos e aperte os pa-
rafusos à mão, com a ajuda da chave de parafusos SCS.

Encurte as peças auxiliares de modelagem até à altura do plano 
oclusal, de acordo com as respetivas circunstâncias. O trabalho com 
a peça auxiliar de modelagem resulta num acabamento limpo e com 
arestas afiadas do canal do parafuso.

Para evitar uma deformação do design cónico da ligação, recomen-
da-se vivamente a fixação do pilar de ouro a um análogo durante o 
trabalho fora do modelo.

2a

2b

2c

702058.indd   55702058.indd   55 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



56

Etapa 3 – Modelagem de cera
Efetue o contorno de um modelo de cera, de acordo com a situação 
anatómica individual.

Certifique-se de que a camada de cera no pilar é suficientemente 
espessa (pelo menos 0,7 mm). 

A margem delicada do pilar não deve estar coberta de cera.

Nota:
 ѹ para evitar o extravasamento da liga de fundição, limpe o pilar 

cuidadosamente antes do revestimento (remoção de partículas 
de cera e agentes de isolamento com uma bola de algodão ou 
um pincel embebido em álcool).

 ѹ Assegure-se de que não existe cera na margem delicada.
 ѹ Não se recomenda a utilização de materiais de revestimento 

para métodos de aquecimento rápido (materiais de revestimen-
to rápido).

 ѹ Siga as instruções do fabricante para o trabalho com as massas 
de revestimento. 

 ѹ Cumpra exatamente a proporção de mistura recomendada e os 
tempos de pré-aquecimento.

Antes da fundição da estrutura da ponte, verifique as condições de 
espaço com a chave de silicone do wax-up.

Etapa 4 – Revestimento
Verifique se a estrutura de cera da ponte está isenta de tensões 
antes de proceder ao revestimento da mesma. Para isso, recorra às 
técnicas de ponte comummente conhecidas.

Faça o revestimento da estrutura da ponte usando métodos padrão, 
sem a utilização de um agente de expansão da cera.

3a

3b

4
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Etapa 5 – Fundição e desprendimento
Faça a fundição da estrutura da ponte.

Antes do desprendimento, deixe a ponte fundida arrefecer o tempo 
suficiente.

Desprenda a estrutura da ponte cuidadosamente com a ajuda de 
ultra-sons, jato de água, ácido decapante ou uma escova de fibra 
de vidro.

Os análogos fixados com cera permitem uma fixação mais eficaz e 
protegem a parte previamente polida dos pilares de ouro.

Nota: para obter as diretrizes de utilização de ligas com componen-
tes fundíveis Ceramicor®, consulte a página 50. 

O êxito do trabalho protético depende, a longo prazo, do ajuste pre-
ciso da restauração. Todo o procedimento terá de ser repetido se 
ocorrerem erros de fundição. Consulte os exemplos na página 49.

Para o desprendimento do pilar de ouro com jato de areia (pressão 
máxima: 2 bar; tamanho máximo das partículas de alumina: 50 µm), 
a área interior tem de ser protegida contra a infiltração da areia, 
fixando o análogo ao pilar. 

5a

5b

5c
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Nota:
 ѹ de modo a alcançar êxito com a restauração, é obrigatório um en-

caixe protético preciso a nível da conexão interna do implante.
 ѹ Tome especial cuidado para não deixar cair a reconstrução da 

ponte sobre nenhuma superfície. 
 ѹ Devido ao peso da construção da ponte, esta pode exercer um 

impacto negativo sobre a ligação de elevada precisão do pilar de 
ouro. 

 ѹ Se a construção cair alguma vez, repita todo o procedimento.
 ѹ Existem três entalhes na conexão que ajudam a evitar a rotação 

da estrutura durante o procedimento de sobrefundição.

A parte interior do pilar de ouro não deve ser tratada com jato de 
areia.

5d

5e

5f

Etapa 6 – Preparação antes do revestimento
Remova os canais de fundição e alise as áreas de remoção.

Verifique as condições de espaço usando para o efeito a chave de 
silicone.

6a
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Avalie o assentamento isento de tensões no modelo mestre (teste 
de Sheffield). 

Se a ponte não estiver isenta de tensões e, por isso, abanar durante 
o teste de Sheffield, corte a ponte e aplique os imobilizadores nova-
mente, de modo a não serem criadas tensões.

Nota: para poder retirar a ponte do modelo mestre, devem ser re-
movidos primeiro todos os parafusos de base.

6b

6c

Verifique o assentamento da estrutura sem tensões, fazendo adi-
cionalmente um ensaio na boca do paciente.

Etapa 7 – Revestimento
Revista a superestrutura. Consulte as instruções de utilização do 
fabricante do material de facetas que escolheu.

6d

7
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Etapa 1 – Preparação
Remova o pilar de cicatrização ou a restauração provisória. Remo-
va a superestrutura do modelo mestre e desaparafuse a ponte dos 
análogos.

Limpe e seque o interior dos implantes e a ponte cuidadosamente.

Verifique o encaixe isento de tensões da ponte, antes de a apertar 
na boca do paciente.

Nota: não coloque a ponte se nela se verificarem movimentos pro-
vocados por tensões.

Pilar de ouro para ponte – Procedimento clínico
A restauração definitiva colocada no modelo mestre é entregue no consultório do médico dentista.

Etapa 2 – Inserção final
Coloque a ponte limpa nos implantes. Aperte os parafusos a 35 Ncm, 
utilizando a chave de parafusos SCS juntamente com a catraca e o 
dispositivo de controlo de torque (consulte as instruções no capí-
tulo 7.5).

Feche a cabeça do parafuso SCS com algodão e um produto de sela-
gem (por ex., guta-percha e compósito). Este procedimento permite 
a remoção posterior da ponte, se necessário.

1

2
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6.4 Pilar sólido

Os pilares sólidos destinam-se a coroas e pontes cimentadas.

 ѹ Perfil de emergência consistente de um dente natural, seguindo o desenho em 
forma de “tulipa” do implante NNC

 ѹ Conexão CrossFit®
 ѹ Disponível em 3 alturas diferentes (4 mm, 5,5 mm e 7 mm)
 ѹ Manuseamento fácil com copings pré-fabricados

Nota:
 ѹ não se aconselha a modificação do pilar NNC sólido.
 ѹ não adequado para o revestimento direto de cerâmica.
 ѹ A margem do cimento não pode exceder os 2 mm abaixo da mucosa.
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Um pilar sólido foi inserido no implante NNC e apertado pelo mé-
dico-dentista até 35 Ncm (consulte o capítulo 7.5). O pilar não foi 
modificado. Foi efetuada a moldagem (consulte o capítulo 5.4) e 
enviada para o laboratório dentário. Para não alterar a posição da 
função anti-rotação, o pilar foi deixado in situ e temporizado duran-
te a construção da coroa.

Construção da superestrutura com pilares sólidos não modificados – Procedimento laboratorial

Etapa 1 – Sobrefundição do modelo 
Foi selecionado o análogo correto, correspondente à cor do cilindro 
guia na moldagem (consulte o capítulo 5.4). O lado plano do aná-
logo foi devidamente alinhado com o lado plano do cilindro guia e 
pressionado contra a moldagem até encaixar firmemente no devido 
lugar.

Para sobrefundir o modelo de trabalho, empregaram-se as técnicas 
padrão e gesso extra-duro de tipo 4.

Nota: deve ser sempre usada uma máscara gengival para assegurar 
que a coroa apresenta um contorno correto. Isto é absolutamente 
essencial para restaurações na zona estética e com margens de co-
roa subgengivais.

1a

1b
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Etapa 2 – Posicionamento do coping de plástico
Uma vez fabricado o modelo de trabalho, são selecionados os co-
pings de plástico adequados. Estes são colocados nos análogos e 
reduzidos, se necessário.

Com função anti-rotação

coroa

Sem função anti-rotação

ponte
O coping de plástico é selecionado de acordo com a superestrutura 
planeada:
 ѹ 048.263 NNC Coping plástico para pilar sólido, coroa
 ѹ 048.264 NNC Coping plástico para pilar sólido, ponte

Nota: os componentes plásticos destinam-se a ser usados uma úni-
ca vez. Consulte as instruções de utilização relevantes do produto.

Para evitar quaisquer danos nos componentes plásticos (perda de 
elasticidade ou estilhaçamento) estes têm de ser protegidos da luz 
e calor fortes.

2a

2b
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Etapa 3 – Enceramento e sobrefundição da estrutura
A estrutura é encerada empregando a técnica convencional e sobre-
fundida numa liga com alto teor de ouro.

Nota: as cúspides não podem apresentar sobrecontorno, pois tal 
pode resultar em carga não fisiológica.

O molde tem de ser transferido para a máquina de sobrefundição 
no menor espaço de tempo possível.

Depois que o molde arrefecer lentamente até à temperatura am-
biente, retire cuidadosamente o material de revestimento do objec-
to sobrefundido. Os seguintes são materiais e métodos de remoção 
de revestimento adequados: ultrassons, jato de água, decapagem 
ou escova de fibra de vidro.

Nota:
 ѹ nunca use um jato de areia para remover o revestimento. Isso 

destruiria as margens finas e a configuração interna, e daria ori-
gem a um encaixe menos exato (encaixe deficiente das margens 
e rotação dos copings).

 ѹ Os defeitos de sobrefundição, como descarga insuficiente, esfe-
ras de sobrefundição ou rebarbas de sobrefundição, afetam con-
sideravelmente a precisão das peças pré-fabricadas e colocam 
em perigo o êxito a longo prazo da restauração. O trabalho terá 
então de ser repetido.

3a

3b
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a) b) c)

Etapa 4 – Remoção do mecanismo de encaixe
Os copings de plástico para pilares sólidos estão equipados com um 
mecanismo de encaixe, o que facilita o encaixe do coping de plástico 
no análogo. Isto permite que os copings de plástico sejam posiciona-
dos de forma precisa e fixados no análogo, o que facilita o processo 
de modelagem, uma vez que o coping é fixado no pilar.

Contudo, uma vez sobrefundido o coping, o "mecanismo de encai-
xe" deixa de funcionar porque, ao contrário do plástico, a liga de 
sobrefundição não possui elasticidade. A seguir à sobrefundição, o 
"mecanismo de encaixe" tem de ser removido utilizando o instru-
mento de acabamento (rematador) ou um disco de polimento em 
silicone/borracha antes de o coping sobrefundido ser colocado no 
análogo; caso contrário, não será possível posicionar a construção 
no análogo ou implante. 

a)  Coping de plástico com “mecanismo de encaixe”.
b)  Coping após a sobrefundição. O mecanismo de encaixe deixou de 

funcionar. O lábio tem de ser removido antes de o coping sobre-
fundido ser colocado no análogo.

c)  Trabalho terminado com o lábio removido.

Nota: recomenda-se o trabalho sob observação de microscópio es-
tereoscópico. 

É igualmente possível remover até 70% da margem saliente utili-
zando um instrumento rotativo, como um disco de silicone. Quando 
estiver próximo do ombro de 45° do implante, deve parar e acabar a 
margem de metal utilizando o instrumento de acabamento (rema-
tador). Posicione o pino guia e o coping sobrefundido e remova o 
mecanismo de encaixe, rodando o instrumento de acabamento de 
maneira lenta e uniforme.

O instrumento de acabamento (rematador) não possui um mecanis-
mo de paragem automático. Remova apenas a quantidade neces-
sária, até que a protrusão do lábio esteja nivelada com o ombro do 
implante. Em seguida, pode colocar a coroa no análogo.

Para mais informações sobre o rematador NNC, consulte o capítu-
lo 7.2.

4a

4b

4c
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Etapa 5 – Acabamento e facetamento da estrutura
O processamento final da estrutura é, então, efetuado e o faceta-
mento é realizado de acordo com as diretrizes anatómicas.

O processo desde a estrutura sobrefundida à aplicação de cerâmica 
depende das instruções do fabricante do seu material cerâmico.

O conceito de “folga cêntrica”

Os dentes naturais encontram-se suspensos de forma elástica do osso alveolar através do periodonto. Comparativamente, 
os implantes ficam retidos de forma rígida, enquanto passam pela anquilose com o osso. As cargas exercidas sobre as coroas 
e pontes implanto-suportadas são transferidas diretamente para o osso.

O conceito de “folga cêntrica” é ideal para a oclusão de pontes implanto-suportadas. Sempre que possível, estas cargas 
devem ser transferidas durante o movimento fisiológico, por ex. por uma oclusão bem concebida, uma vez que os implantes 
integrados podem ser perturbados por superfícies oclusais incorretamente concebidas. A “folga cêntrica” envolve a criação 
de uma área de cerca de 1 mm2, que permite uma folga lateral de cerca de 1 mm na intercuspidação habitual. Esta superfície 
permite que as cúspides deslizem suavemente entre a posição de contacto retraída e a intercuspidação máxima. A posição 
de intercuspidação máxima é considerada como a oclusão cêntrica.

Como os movimentos de mastigação podem ser realizados com a tolerância descrita, são possíveis determinados movimen-
tos guiados da dentição restaurada. Isto, juntamente com a pré-molarização, impede a sobrecarga. A anatomia extrema de 
cúspides tem de ser evitada, uma vez que pode conduzir a intercuspidação grave e, consequentemente, a sobrecarga.

As forças verticais de mastigação têm de ser exercidas conforme for fisiologicamente possível sobre o eixo implante-anta-
gonista. As coroas sobre implantes unitários não devem ter função de guia. Durante o planeamento do tratamento (wax-up 
de diagnóstico), deve decidir-se em que medida isto pode ser alcançado.

O conceito de “folga cêntrica” deve ser usado para a oclusão, con-
forme se descreve no capítulo seguinte.

5a

5b
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Observações importantes – Procedimento laboratorial
O êxito do trabalho realizado com componentes plásticos pré-fabricados depende da atenção dedicada aos seguintes pontos:

 ѹ os plásticos calcináveis caracterizam-se por aumentarem de volume durante o processo de calcinação. Por este motivo, 
é importante que o exterior do coping de plástico fique totalmente coberto por cera. A cera é calcinada, criando assim 
espaço suficiente no molde para a expansão durante a calcinação no forno. Tem de existir uma camada de cera de pelo 
menos 0,3 mm na região marginal.

Cuidado: não aplique cera acima da margem delicada.

 ѹ Se existir cera em quantidade insuficiente na região marginal do coping, existe o risco de o tronco se romper no interior 
do coping revestido, devido aos efeitos da expansão do plástico no molde. Tal pode resultar num erro de sobrefundição.

 ѹ Para evitar erros de sobrefundição devido a partículas de cera, agentes isolantes, etc., recomenda-se a limpeza 
cuidadosa do interior e exterior da margem delicada do coping antes da aplicação de revestimento (por ex., com um 
cotonete embebido em álcool).

 ѹ Os orifícios do molde devem facilitar a eliminação da cera e do plástico, e não podem impedir o direcionamento do fluxo 
de liga (ou seja, não devem apresentar ângulos ou rebordos vivos). Siga as recomendações do fabricante em relação ao 
material de revestimento na seleção e posicionamento dos canais de fundição.

 ѹ Não use agentes humectantes de cera, se possível. O plástico é tão liso que o material de revestimento preencherá mui-
to bem todos os contornos mais finos do interior do coping durante o revestimento (com a ajuda de um instrumento 
rombo fino ou de uma escova fina). No entanto, se forem utilizados agentes humectantes, assegure-se de que não usa 
agentes humectantes agressivos que possam atacar a superfície dos copings de plástico. Em seguida, seque cuidadosa-
mente os copings com jato de ar comprimido. Os resíduos do agente humectante podem conduzir a uma reação com o 
agente de revestimento e dar origem a erros de sobrefundição.

Etapa 1 — Inserção final
Retire a restauração provisória ou a tampa de proteção de maneira 
convencional.

Limpe muito bem o pilar e retire todo o cimento provisório que res-
tar.

Fixe a coroa com cimento no pilar. Retire o cimento excedente. 

Nota: 
 ѹ quando for altura de remover o coping provisório ou a tampa 

de proteção com a restauração provisória fixada, use técnicas 
convencionais.

 ѹ De modo a prevenir qualquer deslocamento do pilar, a restaura-
ção provisória ou a tampa de proteção não pode ser removida 
com movimentos rotativos.

Inserção de coroa cimentada num pilar sólido não modificado – Procedimento clínico

1
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6.5 Pilar LOCATOR®

6.5.1 Utilização prevista
Próteses fixadas em implantes nos maxilares superior e inferior

6.5.2 Características
 ѹ Compensação de uma divergência axial até 40° entre dois implantes
 ѹ Altura mínima do componente para um espaço oclusal limitado
 ѹ Encaixe duplo para uma conexão otimizada entre o pilar e a prótese
 ѹ Excelente desempenho devido à elevada resistência ao desgaste dos compo-

nentes

Zest Anchors, LLC
2875 Loker Avenue East 
Carlsbad • CA  92010 USA
(1) 760-743-7744  
www.zestdent.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germany

LOCATOR e ZEST são marcas 
comerciais registadas e Zest Dental 
Solutions é uma marca comercial da 
ZEST IP Holdings, LLC Patentes nos 
E.U.A.: Consulte www.zestdent.com/
patents
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Etapa 1 – Seleção da altura do pilar
Selecione a altura do pilar LOCATOR® medindo a altura da réplica 
da gengiva no seu ponto mais alto no modelo mestre. 

Exemplo: selecione a altura de pilar LOCATOR® de 2 mm se a al-
tura gengival for de 2 mm. O pilar está projetado de modo a que a 
sua margem superior fique 1 mm acima da mucosa.

Nota: a colocação da prótese torna-se mais fácil para o paciente se 
os pilares LOCATOR® estiverem todos no mesmo nível horizontal.

Pilar LOCATOR® – Procedimento laboratorial

Preparação do modelo mestre a partir da moldagem ao nível do implante
A moldagem foi efetuada pelo médico dentista (consulte o capítulo 5.2 ou 5.3) e enviada ao laboratório.
O modelo mestre com os análogos NNC é sobrefundido de acordo com técnicas convencionais, utilizando gesso de tipo 4.

Etapa 2 – Inserção do pilar
Aparafuse o pilar à mão no análogo de implante, usando para o efei-
to a chave de implante LOCATOR®.

1

2
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Etapa 1 – Inserção dos análogos
Insira os análogos fêmea LOCATOR® nos copings de moldagem 
LOCATOR®.

Preparação do modelo mestre a partir da moldagem ao nível do pilar
Para a moldagem ao nível do pilar (consulte o capítulo 5.5), são utilizados análogos LOCATOR® especiais. 
Neste caso, a seleção dos pilares LOCATOR® já foi feita pelo médico dentista.

Etapa 2 – Fabrico do modelo mestre
Faça o modelo mestre usando métodos padrão e gesso dentário 
tipo 4 (DIN 6873).

1

2
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Etapa 1 – Inserção dos espaçadores de bloqueio brancos e dos co-
pings de transferência
Coloque um espaçador de bloqueio branco sobre cada pilar do mo-
delo mestre.

Coloque os copings de transferência com os machos de processa-
mento pretos nos pilares LOCATOR® ou análogos LOCATOR® do 
modelo mestre.

Construção de uma sobredentadura com cápsulas de matriz LOCATOR®
Pode construir uma nova sobredentadura ou equipar com componentes LOCATOR® uma sobredentadura já existente e 
funcional.

Construção de uma nova sobredentadura – Procedimento laboratorial

Etapa 2 – Confeção da sobredentadura
Confecione a sobredentadura segundo o procedimento padrão e 
integre a cápsula de matriz LOCATOR®.

Devolva ao consultório do médico dentista a sobredentadura fina-
lizada com os machos de processamento pretos ainda colocados.

Etapa 3 – Restauração definitiva 
Nas etapas seguintes sobre como substituir os machos de proces-
samentos pretos pelos encaixes retentivos LOCATOR® adequados, 
consulte a última secção deste capítulo: Restauração definitiva de 
uma prótese acabada com os componentes protéticos LOCATOR® 
(página 77).

1

2
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Etapa 1 – Sobrefundição do modelo
O laboratório recebe a moldagem ao nível do implante e a sobreden-
tadura existente e procede à sobrefundição do modelo.

Alternativamente, pode ser recolhida uma moldagem ao nível do 
pilar utilizando a sobredentadura já existente do paciente. O labo-
ratório recebe a moldagem, insere os análogos fêmea LOCATOR® e 
produz o modelo em gesso.

Atualização de uma sobredentadura existente – Procedimento laboratorial

Etapa 2 – Inserção dos espaçadores de bloqueio brancos e dos co-
pings de transferência
Coloque um espaçador de bloqueio branco sobre cada pilar 
LOCATOR®.

Coloque os copings de transferência com os machos de processa-
mento pretos nos pilares LOCATOR® ou análogos LOCATOR® do 
modelo mestre.

Etapa 3 – Desgaste da base da prótese
Desgaste a base da prótese existente nas áreas dos copings de trans-
ferência LOCATOR®.

Nota: assegure-se de que os copings de transferência fixados nos 
pilares não tocam nas áreas desgastadas da prótese.

1

2

3
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Etapa 4 – Rebasamento de sobredentadura
Proceda ao rebasamento da sobredentadura segundo o procedi-
mento padrão e integre a cápsula de matriz LOCATOR®.

Envie a sobredentadura finalizada, com os machos de processamen-
to pretos ainda montados, para o consultório do médico dentista.

Etapa 5 – Restauração definitiva 
Nas etapas seguintes sobre como substituir os machos de proces-
samentos pretos pelos encaixes retentivos LOCATOR® adequados, 
consulte a última secção deste capítulo: Restauração definitiva de 
uma prótese acabada com os componentes protéticos LOCATOR® 
(página 77).

4
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Etapa 1 – Seleção da altura do pilar
Selecione a altura do pilar LOCATOR® medindo a altura da réplica da 
gengiva no seu ponto mais alto no modelo mestre. 

Exemplo: selecione a altura de pilar LOCATOR® de 2 mm se a altura 
gengival for de 2 mm. O pilar está projetado de modo a que a sua 
margem superior fique 1 mm acima da mucosa.

Nota: a colocação da prótese torna-se mais fácil para o paciente se 
os pilares LOCATOR® estiverem todos no mesmo nível horizontal.

Atualização de uma sobredentadura existente – Procedimento clínico em consultório
Numa sobredentadura já existente e funcional o sistema LOCATOR® pode ser usado diretamente no consultório do médico 
dentista.

Etapa 2 – Inserção do pilar
Aparafuse o pilar à mão no implante, usando para o efeito a chave 
de implante LOCATOR®.
Aperte o pilar a 35 Ncm, utilizando a catraca juntamente com o dis-
positivo de controlo de torque e a chave de implante LOCATOR® 
(consulte as instruções no capítulo 7.5).

1a

1b

2
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Etapa 3 – Colocação do espaçador
Coloque um anel espaçador branco nos pilares. O espaçador é usado 
para bloquear as áreas em volta do pilar.

Etapa 4 – Colocação dos copings de transferências
Coloque os copings de transferência com os machos de processa-
mento pretos nos pilares LOCATOR®.

Etapa 5 – Desgaste da base da prótese
Desgaste a base da prótese existente nas áreas dos copings de trans-
ferência LOCATOR®.

Nota: assegure-se de que os copings de transferência fixados nos 
pilares não tocam na prótese.

3

4

5
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Etapa 6 – Enchimento dos orifícios de ligação
Encha os orifícios de ligação com resina para próteses e fixe os co-
pings na prótese (plástico fotopolimerizável ou autopolimerizável).
Depois da polimerização, remova todos os excessos de resina e efe-
tue o polimento da prótese.

Nota: se o espaçador de bloqueio branco LOCATOR® não preencher 
totalmente o espaço entre a gengiva e os copings de transferência, é 
preciso preencher todas as zonas retentivas remanescentes, a fim de 
impedir que a resina se infiltre debaixo dos copings; caso contrário, 
não seria possível remover facilmente a prótese da boca do paciente 
após a polimerização da resina.

Isto pode ser conseguido pela sobreposição de dois ou mais espaça-
dores de bloqueio LOCATOR®.

Depois da polimerização, tire a prótese da boca e remova todos os 
espaçadores de bloqueio brancos LOCATOR®.

Etapa 7 – Restauração definitiva 
Nas etapas seguintes sobre como substituir os machos de proces-
samentos pretos pelos encaixes retentivos LOCATOR® adequados, 
consulte a secção seguinte sobre a restauração definitiva de uma 
prótese acabada com os componentes protéticos LOCATOR® (pá-
gina 77).

6
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Restauração definitiva de uma prótese acabada com os 
componentes protéticos LOCATOR®. 
A secção seguinte descreve o processo para a colocação definitiva da 
prótese acabada. A prótese com os machos de processamento pre-
tos ainda colocados, foi devolvida pelo laboratório dentário ao mé-
dico dentista ou foi construída pelo médico dentista no consultório.

Cor Retenção

• azul 0,68 kg

• cor-de-rosa 1,36 kg

• transparente 2,27 kg

Nota: comece sempre com os encaixes retentivos com a retenção 
mais baixa.

Cor Retenção

• cinzento 0,0 kg

• vermelho 0,45 kg

• cor-de-laranja 0,91 kg

• verde 1,82 kg

Divergência axial dos implantes entre 10° e 20° para um implante 
individual:

Etapa 1 – Seleção dos encaixes retentivos
Divergência axial dos implantes até 10° para um implante individual:

1
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Etapa 2 – Remoção dos machos de processamento
Para colocar os encaixes retentivos na cápsula de matriz, remova 
os machos de processamento pretos da matriz (consulte a secção 3 
no capítulo 7.6).

Etapa 3 – Inserção dos encaixes retentivos
Insira o encaixe retentivo com a ferramenta (consulte o capítulo 7.6).

Etapa 4 – Inserção da prótese acabada
Insira a prótese acabada e verifique a oclusão.

2

3

4
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7.1 Chave de parafusos SCS

A chave de parafusos SCS* é usada para a fixação dos componentes protéticos e 
de cicatrização.
Para um encaixe e manuseamento por fricção, a ponta da chave de parafusos, em 
forma de estrela, encaixa no topo dos componentes de cicatrização e das cabeças 
dos parafusos de pilar.

*SCS = Screw Carrying System (Sistema de transporte de parafusos)
Chave de parafusos SCS para uso manual
Artigo: extracurto, curto, longo
Comprimentos: 15 mm, 21 mm, 27 mm
Art. n.ºs: 046.400, 046.401, 046.402
Material: aço inoxidável

7. Peças auxiliares e instrumentos
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1 2 3

Número de artigo Artigo

1 046.249 Pino guia para rematador 046.237, para pilares NNC sólidos

2 046.237 NNC Rematador

3 046.240 Manípulo para pinos guia, rematadores e macho para TS união roscada

7.2 Rematador NNC

Para remover o "mecanismo de encaixe" dos copings calcináveis, está disponível um instrumento de acabamento (rematador 
NNC) com um pino guia.

São necessários os seguintes três artigos:

Nota: o rematador NNC não apresenta um mecanismo de paragem automática. Remova apenas a quantidade necessária, 
até que a protrusão do lábio da sobrefundição esteja nivelada com o ombro do implante. Isto permitirá que a restauração 
seja colocada sobre o análogo ou implante.

702058.indd   80702058.indd   80 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



81

7.3 Catraca e dispositivo de controlo de torque

A catraca (art. nº. 11 046.119) é um instrumento de braço de duas partes com um botão rotativo para mudar a direção da força. 
É fornecido com um instrumento de serviço (art. nº.11 046.108) utilizado para soltar o parafuso. Quando este parafuso estiver 
desaparafusado, o perno da catraca pode ser removido do corpo da catraca. A catraca e o dispositivo de controlo de torque 
destinam-se a várias utilizações e têm de ser processados antes de utilizar (consulte as instruções do fabricante). O dispositivo 
tem de ser desmontado para processamento. 
Para aplicar um determinado torque ao apertar um parafuso de pilar, use a catraca juntamente com o dispositivo de controlo 
de torque (art. n.º 046.049) e a chave aberta (art. n.º 046.064).

extremo em anel

parte ampliada

porca

seta direcional

catraca desmontada

Catraca
A catraca é utilizada em combinação com o dispositivo de controlo 
de torque para apertar todos os pilares e parafusos Straumann® com 
um determinado torque (é a mesma catraca que é utilizada para a 
inserção manual de implantes Straumann®).

Nota: a catraca e o instrumento de serviço encontram-se na mesma 
embalagem.
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perno
extremo de forquilha

Dispositivo de controlo de torque
Juntamente com a catraca, o dispositivo de controlo de torque é 
usado para aplicar exatamente o torque em Ncm (Newton por cen-
tímetro) aquando da inserção dos pilares e parafusos Straumann®.

extremo canelado

escala de torques

extremo de gota

Instrumento de serviço
O instrumento de serviço é usado para montar e desmontar a ca-
traca.

Chave aberta
O extremo em forma de forquilha da chave aberta pode ser usado 
para montar e desmontar a catraca. O perno pode ser usado para a 
estabilização das chaves de parafusos aquando da inserção de pila-
res e parafusos (usado também para a inserção de implantes).
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Etapa 1 – Soltar
Solte a porca da catraca com o instrumento de serviço ou a chave 
aberta.

7.4 Montagem da catraca e do dispositivo de controlo de torque

Etapa 2 – Remover
Desaparafuse o perno interno e remova-o do corpo da catraca.

1a

1b

2a

2b
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Etapa 3a – Inserção
Insira o corpo da catraca no dispositivo de controlo de torque (a par-
te mais larga da catraca deve estar nivelada com o extremo canelado 
do dispositivo de controlo de torque).

Etapa 3b – Inserção
Insira o perno interno no extremo oposto do dispositivo de controlo 
de torque. Aperte manualmente com firmeza.

Etapa 4 – Aperto
Aperte a porca da catraca com o instrumento de serviço ou a chave 
aberta. Não aperte demasiado.

A catraca e o dispositivo de controlo de torque estão agora monta-
dos e prontos para serem utilizados.

3

4a

4b
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Etapa 1 – Inserção e aperto
Insira o pilar no implante. Aperte o parafuso do pilar manualmente 
com a ajuda da chave de parafusos SCS.

7.5 Aperto de um pilar a 35 Ncm

Etapa 2 – Assentamento da catraca
Coloque a extremidade anelada da catraca ligada ao dispositivo de 
controlo de torque sobre o punho da chave de implante. A seta di-
recional tem de apontar no sentido dos ponteiros do relógio (em 
direção à barra de torque com a extremidade em forma de gota). 
Se for necessário corrija o sentido da seta, puxe a mesma para fora, 
vire-a ao contrário e deixe encaixar novamente.

Etapa 3 – Estabilização da catraca
Para obter a estabilização coloque o extremo do pino da chave aber-
ta no orifício coronal do punho da chave de implante.

1

2

3
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Torque de aperto Componente

Aperto à mão Parafusos de fecho, pilares de cicatrização

15 Ncm Copings provisórios

15–35 Ncm Pilares provisórios

35 Ncm Pilares definitivos

Etapa 4 – Ajuste da marca de torque Ncm pretendida
Segure a chave aberta com uma mão e a barra de torque com a 
outra mão. Segurando apenas na extremidade em forma de gota, 
desloque a barra de torque até à marca de 35 Ncm.

Nota: aperte o pilar sólido com uma das chaves de implante para 
pilares sólidos (048.155/156). 
Aperte o pilar LOCATOR® com a chave de implante LOCATOR® para 
catraca (046.416/417).

Etapa 5 – Remoção da catraca
Depois de ter atingido a marca de 35 Ncm, coloque a barra de torque 
novamente na sua posição inicial.

Levante a chave aberta, a catraca com o dispositivo de controlo de 
torque e a chave de implante e remova tudo.

Nota: os cuidados e a manutenção adequados são importantes para 
assegurar a função correta da catraca e do dispositivo de controlo 
de torque. Processe sempre desmontado. 
Os folhetos que acompanham estes instrumentos contêm instru-
ções detalhadas sobre os cuidados a ter com os mesmos.

Torques recomendados
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O instrumento LOCATOR® é um instrumento multifuncional cons-
tituído por três partes.

Espaço

7.6 Pilar LOCATOR® – Informações adicionais

1. Utilização do instrumento LOCATOR®

A ponta é utilizada para remover os encaixes retentivos dos copings 
de transferência. Para isso, a ponta tem de ser desaparafusada com 
duas voltas completas. Entre a ponta e a parte central fica visível 
um espaço.

A ponta é passada em linha reta para o interior do coping de transfe-
rência com um encaixe retentivo. As extremidades afiadas da ponta 
seguram o encaixe retentivo durante a sua remoção. O instrumento 
é puxado para fora do coping de transferência em linha reta.

Para remover o encaixe retentivo do instrumento, a ponta tem de 
ser totalmente aparafusada na parte central, no sentido dos pontei-
ros do relógio. Desta forma é ativado o pino de remoção existente 
no interior da ponta, o que liberta o encaixe retentivo.

A manga de fixação do pilar LOCATOR® facilita a colocação de um 
pilar LOCATOR®, e fixa o pilar enquanto este está a ser roscado no 
implante. 
A manga de fixação do pilar LOCATOR® pode ser autoclavada. 
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A parte central da ferramenta LOCATOR® é utilizada para introduzir 
encaixes retentivos nos copings de transferência. Para isto, a pon-
ta é desaparafusada. Pressione a extremidade exposta do encaixe 
retentivo sobre o coping de transferência. O encaixe retentivo está 
firmemente fixado no coping quando se ouve um estalido.

3. Utilização do macho de processamento preto
Tanto o análogo fêmea LOCATOR® como o coping de transferência 
LOCATOR® são fornecidos com um macho de processamento preto 
pré-montado. O macho de processamento preto funciona como es-
paçador para os vários encaixes retentivos LOCATOR®. Para proceder 
a novo revestimento de uma sobredentadura fixa com LOCATOR®, 
os encaixes retentivos LOCATOR® têm de ser removidos dos copin-
gs de transferência e substituídos por machos de processamento 
pretos. Os machos de processamento pretos mantêm a dentadura 
numa posição vertical estável durante o procedimento de aplica-
ção do novo revestimento. Uma vez concluído o procedimento de 
novo revestimento da dentadura, os machos de processamento 
pretos são substituídos pelos correspondentes encaixes retentivos 
LOCATOR® novos.

A parte posterior (dourada) do instrumento LOCATOR® é usada 
pelo técnico dentário para aparafusar e desaparafusar os pilares 
LOCATOR® nos análogos de implantes.

2. Determinação da divergência axial dos implantes
Coloque os pilares paralelos LOCATOR® sobre os pilares LOCATOR®. Use o guia de medição de ânguloLOCATOR® para de-
terminar a angulação entre os vários pilares LOCATOR®. Segure o guia de medição de ângulo por trás dos pilares paralelos 
colocados e leia o ângulo de cada pilar.

Nota: escolha os encaixes retentivos LOCATOR® correspondentes, de acordo com a angulação medida para cada pilar.
Para evitar a aspiração fixe o guia de medição do ângulo nos orifícios laterais com fio dentário.

4. Instruções importantes para a limpeza
A limpeza correta da prótese fixada com LOCATOR® e dos pilares LOCATOR® é uma condição essencial para garantir o de-
sempenho a longo prazo, tantos dos pilares como também dos insertos de nylon. Uma acumulação de placa bacteriana no 
pilar que se agarra ao perno, pode provocar, ao longo do tempo, a corrosão do pilar de titânio e a redução do seu diâmetro e, 
por conseguinte, a perda da retenção. Conforme a situação individual, o paciente talvez tenha de comparecer aos controlos 
posteriores a intervalos mais curtos, a fim de controlar a limpeza correta da prótese e dos pilares.

702058.indd   88702058.indd   88 15/12/2021   16:1415/12/2021   16:14



89

8. Acerca da esterilização, limpeza e desinfeção

Os pilares e componentes Straumann® não se apresentam estéreis. Consulte as instruções de utilização (IU) relevantes para 
obter os requisitos de esterilização específicos de cada produto.
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