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A linha de produtos P-I foi desenvolvida pelo descobridor da Osseointegração, 
Professor Per-Ingvar Brånemark, em conjunto com cientistas e entidades 
mundialmente reconhecidos para atender às necessidades da Implantodontia 
moderna.

Para complementar seu portfólio de produtos, a P-I adquiriu a Ospol AB, uma 
empresa fundada em 2002, na Suécia, que atuou principalmente na Europa, 
comercializando produtos com tecnologias de vanguarda.

Com conhecimento e base em evidências científicas, o principal objetivo da marca 
P-I é oferecer a profissionais e pacientes soluções competitivas representadas por: 

. Simplificação 

. Alto Desempenho 

. Segurança e Longevidade

O principal fundamento é o resgate da qualidade de vida dos pacientes.
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Este material contém informações internas e de estudos clínicos e científicos patrocinados e independentes.
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(!) Alguns produtos podem não estar disponíveis em sua região. Consulte disponibilidade. 



Implantes Híbridos
Os Implantes Híbridos P-I apresentam características macrogeométricas que combinam conicidade apical, corpo paralelo e porção cervical ligeiramente cônica com o objetivo de 

proporcionar estabilidade primária balanceada com máximo contato ósseo, quando combinados com Brocas Cônicas P-I, permitindo uma aplicação clínica fácil, rápida e segura em 

quaisquer casos clínicos.

Com características únicas, os Implantes Funcionais apresentam em sua 

porção cônica apical Câmaras Coletoras Excêntricas responsáveis pela 

melhora na quantidade e qualidade óssea, resultando em Neoformação 

Óssea Interfacial Superior durante o período inicial de cicatrização, 

quando comparadas a implantes sólidos. Os Implantes Funcionais estão 

em uso clínico desde 2002.

Sólido
Moderna macrogeometria 

Funcional
Propriedade intelectual e último desenvolvimento do Professor 

P-I Brånemark

Desenvolvimento original da Ospol Sweden AB, comercializados em 

diversos países, principalmente na Europa desde 2006, a macrogeometria 

dos Implantes Híbridos Sólidos apresenta excelente Interface Morse Taper. 



Morse Taper

Hexágono Externo

Assentamento Morse Moderno. Selamento microbiológico na Interface Implante 

e Pilar, evitando micromovimentos e vazamentos. Interface estável e resistente. 

Plataforma Switching, Micro Roscas, Indexação Hexagonal, reversibilidade protética 

e Componentes com Emergência Côncava, assentados por Parafusos Passantes 

especiais de baixa fricção, resultando em alta pré-carga, são tecnologias que 

combinadas, proporcionam alto desempenho estético e preservação de tecidos.

Clássica. Apresentando Componentes com Emergência Paralela, a Interface 

Hexágono Externo é uma opção simples e de ótimo desempenho para próteses 

totais ou parciais. Na Plataforma Ø5.1, é possível utilizar Componentes Ø4.1 

(Plataforma Switching).  As dimensões de Componentes e Hexágono na Plataforma 

Ø4.1, são originais. A geometria sólida com Micro Roscas, representa melhor 

potencial para preservação de tecidos.

Amplified®

Com Plataforma Switching e Micro Roscas em todos os diâmetros, a Interface 

Cônica indexada Amplified® atende aos mais diversos casos clínicos com resultados 

estéticos superiores, sem a necessidade de submersão excessiva da Plataforma 

dos Implantes abaixo do nível ósseo. Preservação de tecido ósseo cortical e 

manutenção de tecido gengival, são características desta tecnologia para atingir e 

manter resultados estéticos.

Interfaces



Prótese 
Unitária
Parcial 
Total
Cimentada
Parafusada

Assentamento
Cônico 
Indexação Hexagonal

Plataforma  Ø 

Região 
Anterior
Posterior

Plataforma Switching

Instalação Nível Ósseo

Micro Roscas*

Selamento Morse

Preservação Óssea 
Cortical

Manutenção de 
Tecido Gengival

Alta Demanda Estética

3.5 | 4.1 | 5.1

Ø5.1

  Perfil
     Emergência Paralela 

  Perfil
     Emergência Paralela 

Hexágono Externo

3.5 | 4.1 | 5.1

(ou 0.5 - 1.5 mm abaixo) 

Morse Taper

3.5 | 4.1 | 4.3 | 5.1

(ou 0.5 - 1.5 mm abaixo) 

Amplified®

* Exceto HEX | Funcional  Ø3.75, 4.0 e 5.0. 



Superfícies
As Superfícies P-I são modernas e apresentam 

características abundantes para a Osseointegração

  Amplamente documentada
. Desenvolvida no Departamento de Biomateriais da 

Universidade de Gotemburgo - Suécia e documentada por 
cientistas reconhecidos no segmento de superfícies.

  Evolução de uma Superfície moderna
. Uma evolução patenteada da superfície TiUnite®, 

caracterizada por micro rugosidade significativamente menor, 
a Superfície Ospol® é oxidada, incorpora Íons de Cálcio (Ca+2) 
e apresenta resultados semelhantes quando comparada às 
superfícies moderadamente rugosas. 

  Melhor hipótese a longo prazo
. A Superfície Ospol®, em uso clínico desde 2004, é menos 

propensa a adesăo de biofilme (peri-implantite), apresentando 
melhor hipótese para o sucesso e longevidade dos Implantes. 

  Avanço tecnológico
. A Superfície Micro+Nano é obtida, exclusivamente, por 

processos de subtração, microjateamento controlado e 
tecnologia de bombardeamento de Íons. 

  Minimamente rugosa e nano estruturada
. Apresentando micro e nano estruturas em alta densidade, 

eficazes durante o período de cicatrização, em especial, os 
precoces, a Superfície Micro+Nano é documentada em estudos 
internacionais realizados por expoentes mundialmente 
reconhecidos no segmento de Osseointegração. 

 Maior Neoformação Óssea
. Uma solução completa para atender aos mais diversos 

casos clínicos, a Superfície Micro+Nano apresentou áreas de 
Neoformação Óssea superiores em períodos de 3 semanas 
quando comparada à Superfície Ospol®.  



Fatores de Risco
Os fatores de risco em Osseointegração são diversos e estão amplamente descritos na literatura mundial.

A tabela abaixo apenas demonstra as possíveis utilizações das Superfícies P-I.

* Lekholm U, Zarb GA

Densidade Óssea* 
Tipo I
Tipo II
Tipo III
Tipo IV

Potencial de Cicatrização Óssea (!)
Normal
Levemente Alterado 
Fortemente Alterado

Técnica Avançada
Enxertos | Biomateriais

Função     
Imediata
Precoce
Convencional

Superfície
Método
Micro Topografia
Nano Topografia
Composição Química Principal

Baixa Rugosidade Minimamente Rugosa

Micro Jateamento + PIIIOxidada + Ca+2

 TiO2  + Cálcio

+ +++++

TiO2

Importante: algumas condições, combinadas ou não, representam contraindicações, limitações e riscos, relativos e absolutos, para o tratamento 
de pacientes com implantes. Os procedimentos para a instalação de implantes são complexos e exigem formação especializada. Consulte Sequência 
Cirúrgica, Instruções de Uso e Pro cedimentos, anteriormente a aplicação de Produtos.

(!) Potencial de Cicatrização Óssea

Levemente alterado
Fumante (≤ 10 cigarros/dia)
Diabetes Controlada
Anemia 
Osteoporose
Deficiência nutricional
Tratamento com corticóide
Tratamento anti-inflamatório não esteroidal por longo período

Fortemente alterado | Baixa Previsibilidade
Fumante inveterado (≥ 10 cigarros/dia)
Diabetes não controlada
Anemia forte
Osteoporose severa | Bifosfonatos
Sistema imune comprometido
Hiperparatiroidismo
Medicação antimitótica (antineoplásica)
Osso irradiado 
Poliartrite reumatóide severa



Hexágono Externo  
Implantes Híbridos

Versatilidade.



Benefícios 

•  Instalação fácil, segura e simplificada (!)
 . Brocas Cônicas especiais, possuem a mesma macrogeometria dos 

Implantes Híbridos 
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø3.75
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Macrogeometria Híbrida

. Ápice Cônico | Corpo Paralelo | Região Coronal Cônica
 . Roscas trapezoidais | Torque Balance

•  Preservação cortical
 . Presença de Micro Roscas até a lateral da Plataforma
 . Melhor distribuição de forças à região coronal
 . Maior resistência coronal

•  Máximo contato ósseo
 . Combinação de Implantes Híbridos e Brocas Cônicas 
 . Auto rosqueante
 . 2 entradas de rosca
 . Ápice Cônico e Sólido | 3 arestas de corte

HEX-S | Sólido
Macrogeometria aperfeiçoada

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.



HEX | Funcional
Propriedade intelectual e último desenvolvimento do Professor P-I Brånemark

Benefícios 

•  Instalação fácil, segura e simplificada (!)
 . Brocas Cônicas especiais, possuem a mesma macrogeometria dos 

Implantes Híbridos  
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø3.75 e Ø4.0
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Macrogeometria Híbrida

. Ápice Cônico | Corpo Paralelo | Região Coronal Cônica
 . Roscas arredondadas* | Torque Balance**

•  Implantes curtos a partir de 6 mm   
 . Ø3.75, 4.0 e 5.0
 . Ápice com 4 arestas de corte
 . Recomendada para próteses parciais
 

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.
*Exceto para Ø5.0 - 2 entradas de rosca.
** Exceto HEX Ø4.0.

Neoformação Óssea 
Interfacial Superior (>BIC)



Interface

Benefícios

•  Aumento de Espaço Biológico
 . Componentes com Emergência Paralela

. Não requer remoção de tecido ósseo cortical

•  Plataforma Switching para melhor preservação de tecidos
 . Plataforma Ø5.1 permite a utilização de Componentes 4.1
 . Switching mínimo de  Ø0.15 mm em todas as Plataformas

•  Compatibilidade
 . Dimensões originais do Hexágono e Plataforma no assentamento 

Ø4.1

•  Instalação sem Montador 
 . Chaves de Inserção com referências estéticas e dimensionais 
 . Mesma Chave para instalação manual, contra-ângulo e Torquímetro
 . Segurança na captura, transporte e instalação dos Implantes sem 

travamentos indesejados da Chave no Implante 

•  Interface versátil
 . Ideal para prótese total e parcial
 . Manutenção protética facilitada

SmartPegs estão disponíveis para todas as Interfaces P-I. Acesse www.osstell.com. 

Emergência Paralela 

Micro Roscas

Mínimo Ø0.15 mm



Soluções em Prótese

Múltipla  
Parafusada

Unitária | Múltipla Parafusada ou 
Cimentada

Unitária | Múltipla  
Cimentada

CAD/CAM* Sobredentadura

Cilindros | Scan Body

Tampas de 
Cicatrização

Pilares

Cicatrização

Implantes 

* Consulte as Soluções CAD/CAM incluindo



Amplified® 

Implantes Híbridos

Estética. Nível ósseo.



AMP-S | Sólido

Benefícios 

•  Instalação fácil, segura e simplificada (!) 
 . Brocas Cônicas especiais, possuem a mesma macrogeometria dos 

Implantes Híbridos  
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø3.75 
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Macrogeometria Híbrida

. Ápice Cônico | Corpo Paralelo | Região Coronal Cônica
 . Roscas trapezoidais | Torque Balance

•  Máximo contato ósseo
 . Combinação de Implantes Híbridos e Brocas Cônicas 
 . Auto rosqueante
 . 2 entradas de rosca
 . Ápice Cônico e Sólido | 3 arestas de corte

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.



AMP | Funcional
Propriedade intelectual e desenvolvimento do Professor P-I Brånemark, em conjunto com profissionais renomados

Benefícios 

•  Instalação fácil, segura e simplificada (!)
 . Brocas Cônicas especiais, possuem a mesma macrogeometria dos 

Implantes Híbridos  
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø4.0
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Macrogeometria Híbrida

. Ápice Cônico | Corpo Paralelo | Região Coronal Cônica
 . Roscas arredondadas* | Torque Balance

•  Implantes curtos a partir de 7 mm    
 . Ø4.0 e 4.8
 . Ápice com 4 arestas de corte
 . Recomendada para próteses parciais

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.
*Exceto para AMP Ø4.8 - 2 entradas de rosca.

Neoformação Óssea 
Interfacial Superior (>BIC)



Interface

Benefícios 

•  Resultados estéticos superiores
 . Preservação de tecido ósseo cortical
 . Manutenção de tecido gengival
 . Plataforma Switching e Micro Roscas em todos os diâmetros
 . Aumento de Espaço Biológico | Componentes com Emergência Paralela

•  Instalação nível ósseo 
 . Instalação nível ósseo ou ligeiramente abaixo (0.5 – 1.0 mm) 
 . Não é necessário submergir excessivamente os Implantes para 

obtenção do perfil de Emergência ideal*

Hexágono ExternoAmplified®
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Meses de Carregamento Largura Óssea Vestibular (mm)

* Por favor, verifique a disponibilidade de Componentes e considere as limitações anatômicas e requerimentos do caso clínico anteriormente à instalação dos Implantes.

Plataforma Switching
Emergência Paralela



•  Preservação cortical
 . Presença de Micro Roscas até a lateral da Plataforma
 . Melhor distribuição de forças à região coronal
 . Maior resistência coronal

•  Interface estável e resistente
 . Interface Cônica Indexada (30° + 30°)
 . Manutenção e reversibilidade protética simplificada
 . Indexação Hexagonal

•  Multi Plataforma
 . Componentes intercambiáveis entre as Plataformas Ø4.1, 4.3 e 5.1

•  Instalação sem Montador 
 . Chaves de Inserção com referências estéticas e dimensionais 
 . Mesma Chave para instalação manual, contra-ângulo e Torquímetro
 . Uma Chave para todos os diâmetros de Implantes 
 . Segurança na captura, transporte e instalação dos Implantes sem 

travamentos indesejados da Chave no Implante 

SmartPegs estão disponíveis  para todas as Interfaces P-I. Acesse www.osstell.com.
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Soluções em Prótese

Unitária* | Múltipla
Parafusada

    Unitária | Múltipla
 Parafusada ou Cimentada

  Unitária | Múltipla
 Cimentada  

CAD/CAM** Sobredentadura

Cilindros | Scan Body

Tampas de
Cicatrização

Pilares

Cicatrização

Implantes

* Os Pilares Cônicos Retos Amplified® podem ser utilizados para prótese unitária. Por favor, selecione Componente anti-rotacional. 

** Consulte Soluções em CAD/CAM incluindo



Morse Taper 
Implantes Híbridos Sólidos

Selamento Morse.
Estética.



Morse Taper Moderno

Benefícios 

•  Instalação fácil, segura e simplificada (!)
 . Brocas Cônicas especiais, possuem a mesma macrogeometria dos 

Implantes Híbridos  
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø3.75 
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Macrogeometria Híbrida

. Ápice Cônico | Corpo Paralelo | Região Coronal Cônica
 . Roscas trapezoidais | Torque Balance

• Implantes curtos a partir de 6 mm    
 . Ø3.75 e 4.8
 . Ápice com 3 arestas de corte
 . Recomendada para próteses parciais

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.



 

•  Preservação cortical
 . Presença de Micro Roscas até a lateral da Plataforma
 . Melhor distribuição de forças à região coronal
 . Maior resistência coronal

•  Máximo contato ósseo
 . Combinação de Implantes Híbridos e Brocas Cônicas 
 . Auto rosqueante
 . 2 entradas de rosca
 . Ápice Cônico e Sólido 



•  Selamento mecânico e microbiológico
 . Ausência de microvazamentos
 . Ausência de micromovimentos
 . Interface Interna com assentamento Morse efetivo de Componentes 

no momento da instalação
 . Interface estável e resistente

•  Resultados estéticos superiores
 . Plataforma Switching e Micro Roscas em todos os diâmetros
 . Componentes com Emergência Côncava privilegiando a estética
 . Aumento de Espaço Biológico
 . Melhor hipótese para a preservação de tecido ósseo cortical e 

manutenção gengival  
 

•  Pré-carga elevada
 . Parafusos revestidos com carbono biocompatível, proporcionam 

baixa fricção 
 . Parafusos com geometria especial, garantem o completo 

assentamento de Componentes no momento da instalação 
 . Parafusos Passantes em todos os Componentes*

Morse Taper Moderno
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SmartPegs estão disponíveis para todas as Interfaces P-I. Acesse www.ostell.com.
* Exceto Pilar Locator®



•  Reversibilidade protética
 . Dispositivo Retriever anula o efeito Morse (selamento) sem 

transmissão de forças para os tecidos 
 . Indexação Hexagonal em todos os Componentes

  Multi Plataforma
 . Utilização de Componentes com qualquer comprimento e diâmetro 

em qualquer Plataforma, incluindo Implantes curtos e largos 

•  Flexibilidade ao nível ósseo
 . Instalação nível ósseo ou 0.5 – 1.5 mm abaixo
 . Possibilidade de submersão adicional* 
 . Interface Cônica (8.5° + 8.5°)

•  Instalação sem Montador
 . Chaves de Inserção com referências estéticas e dimensionais 
 . Mesma Chave para instalação manual, contra-ângulo e Torquímetro 
 . Uma Chave para todos os diâmetros de Implantes 
 . Segurança na captura, transporte e instalação dos Implantes sem 

travamentos indesejados da Chave no Implante 

* Por favor, verifique a disponibilidade de Componentes e considere as limitações anatômicas e requerimentos do caso clínico anteriormente à instalação dos Implantes.



Soluções em Prótese

Unitária* |  
Múltipla Parafusada

    Unitária | Múltipla
 Parafusada ou Cimentada

  Unitária | Múltipla
 Cimentada  

CAD/CAM** Sobredentadura

Cilindros | Scan Body

Tampas de
Cicatrização

Pilares

Cicatrização

Implantes

* Os Pilares Cônicos Retos Morse Taper podem ser utilizados para prótese unitária. Por favor, selecione o Componente anti-rotacional.

** Consulte Soluções em CAD/CAM incluindo



Completa. Estética.

Componentes



Cicatrização sobre Implante

•  Opções de cicatrização
 . Emergência Divergente | Condicionamento de tecido gengival 

determinado durante a fase de cicatrização
 . Emergência Paralela | Condicionamento de tecido gengival 

determinado pelo Pilar provisório ou definitivo

•  Pilar de Seleção | MT
 . Indicação de altura e opções de diâmetro

4.5 
3.0
1.5

3.5 5.14.1



•  Aumento de Espaço Biológico
 . Emergência Paralela ou Côncava | Pilares MT
 . Não requer remoção de tecido ósseo cortical

•  Plataforma protética universal
 . Compatível com diversos sistemas CAD/CAM. Veja soluções CAD/CAM 

•  Pilares angulados
 . Correção de angulação ou utilização em técnicas de Implantes 

inclinados | All-on-4®

* Próteses unitárias
 . Pillar Cônico Reto Amplified® e Morse Taper podem ser utilizados em 

Próteses Unitárias. Por favor, selecione os Componentes anti-rotacionais. 

Pilar Cônico
Indicado para próteses múltiplas e unitárias*, parafusadas

(!) A Plataforma protética do Pilar Cônico é a mesma em todos os diâmetros. A inclinação oclusal máxima entre dois Pilares Cônicos é de 40°. Considerar a disponibilidade de espaço interoclusal necessário, a partir da Plataforma 
do Pilar Cônico, adicionando-se a altura do Cilindro Protético e material estético.



Pilar Cilindro Cimentado 
Indicado para próteses unitárias ou múltiplas, cimentadas

•  Procedimento protético rápido e fácil 
 . Permite a instalação do Pilar definitivo e impressão ao nível do Pilar 

para melhor preservação dos tecidos | One Abutment - One Time

•  Aumento de Espaço Biológico
 . Emergência Paralela ou Côncava | Pilares MT
 . Não requer remoção de tecido ósseo cortical

•  Opções para áreas anteriores e posteriores
 . Parte cônica apresenta 2 áreas anti-rotacionais com 2 opções de 

altura (4 e 6 mm)
 . Sistema inclui Coping de Transferência, Análogo e Cilindros 

Calcináveis Rotacionais e anti-rotacionais

  Pilares “0” (Livres), estão disponíveis para Amplified® e Morse Taper e 
são indicados para uso com fenótipos gengivais delgados. Pilares “0” 
não são compatíveis com o sistema de Cicatrização e Transferência. 



•  Aumento de Espaço Biológico
 . Emergência Paralela ou Côncava | Pilares MT
 . Não requer remoção de tecido ósseo cortical

•  Flexibilidade e personalização
 . Paredes espessas em titânio possibilitam diversos preparos protéticos

•  Pilares angulados 15º
 . Correção de angulação ou utilização em técnicas de Implantes 

inclinados
 . 12 posições de indexação na Interface Hexágono Externo e 6 nas 

Interfaces Amplified® e Morse Taper

Pilar Estético
Indicado para próteses unitárias ou parciais, cimentadas 



Pilar Contour | Morse Taper (!)
Indicado para próteses unitárias ou múltiplas, cimentadas 

• Preservação de tecido gengival
 . Permite a instalação do Pilar definitivo e impressão ao nível do Pilar 

para melhor preservação dos tecidos | One Abument  - One Time 

•  Procedimento protético mais rápido e fácil
 . Sistema inclui Coping de Transferência, Análogo, Tampa de 

Cicatrização, Cilindro Provisório e Calcinável em 3 diferentes 
Plataformas protéticas, retos e 17º 

•  Aumento de Espaço Biológico
 . Perfil de Emergência Côncava
 . Não requer remoção de tecido ósseo cortical 

(!) A Plataforma protética do Pilar Contour é a mesma dos Pilares Contour Zimmer Biomet. Os componentes não são comercializados pela P-I. Consulte a disponibilidade em sua região.



(!) Componentes calcináveis, submetidos à sobrefundição e modificados por laboratório, podem apresentar adaptação substancialmente inferior. Nestes casos, não é possível garantir a integridade das estruturas interiores, de 
assentamento e selamento na Interface Morse Taper.

•  Aumento de Espaço Biológico
 . Emergência Paralela ou Côncava | Pilares MT
 . Não requer remoção de tecido ósseo cortical 

•  Cilindros em titânio para prótese provisória
 . Com partes paralelas (2) e retenções trapezoidais profundas para 

melhor adaptação de material estético
 . Ideal para provisionalização de longo prazo e Selamento Morse | 

Pilares MT

•  Flexibilidade em design protético
 . Cilindros em Cobalto Cromo Molibdênio para próteses definitivas
 . Tubo de enceramento com partes paralelas (2) e retenções trapezoidais 

profundas

Cilindros sobre Implante
Indicados para próteses unitárias ou múltiplas, cimentadas ou parafusadas



•  Componentes e Instrumentos universais
 . Compatível com sistemas comercialmente disponíveis

Soluções para Sobredentadura

Componentes sólidos apresentam, significativamente, menos pré-carga, levando à possível ausência de selamento na Interface MT. Por favor, consulte Torques.
(!) Componente e instrumentos do Pilar Locator® e Pilar Bola são universais e não são comercializados pela P-I. O Pilar Locator® é compatível com os instrumentos e componentes Zest. Consulte disponibilidade em sua
região.

Pilar Bola Ø2.5 mm

Locator®



Soluções para CAD/CAM

Scan Bodies 

•  Múltiplo uso com scanner intra-oral ou de bancada
 . Scan Bodies em Polímero para Implantes e Pilares Cônicos 

Links

•  Flexibilidade de altura para pilares híbridos customizados
 . Evita microfraturas e proporciona assentamento de alta precisão na 

Interface do Implante 

(!) As Interfaces, Links e Scan Bodies P-I estão presentes nas bibliotecas dos sistemas descritos. Verifique a disponibilidade em sua região. 
(!) Os Scan Bodies para AMP e MT são recomendados para próteses unitárias e uso com scanners intra-orais e de bancada. Para próteses múltiplas, considere os Pilares Cônicos com Plataforma universal.
* É recomendada a reposição, frequentemente, de Scan Bodies, quando desgastados ou danificados. Máximo de 100 ciclos em autoclave.



Um Kit para todos os Implantes, 
Interfaces e Componentes.

Kit



Kit

•  Um Kit para todas as Interfaces e geometrias de Implantes

•  Mesmo Kit para Cirurgia e Prótese

•  3 opções de caixas

 . Inox

 . Polímero

 . Compacta

•  Sugestões de composição

 . Advanced
. Todas Interfaces e Implantes | Cirurgia + Prótese 

 . Start-up
. Todas Interfaces e Implantes Ø3.75 e 4.0 | Cirurgia + Prótese

 . Especialista
. Todas Interfaces para Implantes Ø3.75 ou 4.0 | Cirurgia

 . Kit Protético
. Todas Interfaces e Componentes 

(!) É possível customizar, atualizar e adicionar Acessórios para as composições sugeridas.
Consulte a Composição do Kit e opções de caixas em www.pibranemark.com.



Inox

L 254 mm
A 40 mm
P 130 mm

(!) Advanced
Consulte a Composição do Kit e opções de caixas em www.pibranemark.com.



Polímero

L 202 mm
A 67 mm
P 158 mm

(!) Advanced
Consulte a Composição do Kit e opções de caixas em www.pibranemark.com.



Compacto

L 120 mm
A 40 mm
P 80 mm

(!) Advanced
Consulte a Composição do Kit e opções de caixas em www.pibranemark.com.



Kits Especialista Kit Protético
Todas Interfaces e Componentes

* Instalação de Implantes Ø3.75 ou 4.0. Não inclui Torquímetro, caixa e inserto (somente Instrumentos avulsos). 
* Inclui uma Chave de Grip Interno para contra-ângulo e uma com terminação Quadrada Universal 4x4 (médias). 
(!) Instrumentos para o Pilar Bola e Pilar Locator® são universais e não estão listados no Catálogo P-I. Consulte as soluções disponíveis em sua região.

Kits Especialista* | Ø4.0

Kits Especialista* | Ø3.75

Todas Interfaces



•  Instalação fácil, segura e simplificada (!)
 . Apenas 2-3 Brocas Cônicas para instalação de Implantes Híbridos 

Ø3.75 e 4.0
 . Não requer brocas piloto, counter sink ou macho de rosca

•  Alta estabilidade primária, balanceada
 . Brocas Cônicas especiais possuem a mesma geometria dos  

Implantes Híbridos 
. Máximo contato ósseo

Brocas Cônicas
Desenvolvidas e fabricadas com a melhor tecnologia disponível 

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.
A Sequência acima é um exemplo do Implante MT 3.75 x 13.0.
A visualização completa das marcações das Brocas acontece quando os instrumentos estão em rotação.

Macio
Osso

Normal - Denso
Osso

60
0 

– 
1,

20
0 

r.p
.m

.

Veja considerações 
para Dense Drill (!)



•  Total de 6 Brocas Cônicas para todos os Implantes Híbridos

Interfaces e Geometrias HEX-S | HEX | AMP-S | AMP | MT 

Diâmetros 3.3 | 3.75 | 4.0 | 4.8 | 5.0

Comprimentos 6 – 15 mm

Superfícies Ospol® | M+N

•  Segurança, controle e durabilidade*
 . Geometria ajuda a evitar movimentos indesejados 
 . Ângulos especiais de corte proporcionam baixo atrito 
 . Ápice Cônico com 3 arestas de corte

•  Remoção cuidadosa de tecido ósseo cortical (!)
 . Baixa velocidade de remoção cortical | 15 - 50 r.p.m.
 . Preparação gradual da região coronal
 . Evita a utilização de counter sink e macho de rosca
 . 10 arestas de corte

•  Broca Lança e Esférica (opcionais) 

(!) Consulte Sequência Cirúrgica.
* Quando os Instrumentos são individualmente e adequadamente limpos e esterilizados, sem contato entre si, e na ausência de quaisquer danos mecânicos.



Chaves de Grip Interno

•  Simplificação
 . Apenas uma Chave para instalação manual, contra-ângulo e 

Torquímetro
 . Mesma Chave para todos os Implantes*

•  Referências estéticas e dimensionais durante a cirurgia

(!) Consulte Sequencia Cirúrgica.

*Exceto HEX-S e HEX Ø3.5, Chave específica.

** Alinhamento das áreas de retenção dos Pilares com o indexador do Implante (face com face).
Por favor, veja disponibilidade da Chave Gem Lock em sua região. Chaves com anéis são as mesmas para Amplified® e Morse Taper. 

Gengiva marginal livre e 
seleção de Componentes

3 mm            

2 mm

Posicionamento vestibular 
do indexador do Implante**



Torquímetro

•  Cirúrgico e Protético
 . Alta precisão | Não requer calibragem
 . Chaves de Implante e Prótese se adaptam diretamente ao Torquímetro
 . Biossegurança | Apenas 2 partes para limpeza 

Retriever | MT

•  Reversibilidade Protética
 . Dispositivo Retriever anula o efeito Morse (selamento) sem 

transmissão de forças para os tecidos

Chave Protética

•  Uma Chave Universal
 . Ø1.2 mm Chave Hexagonal para todos os Componentes em todas 

Interfaces*
 . Chave se adapta diretamente ao Torquímetro
 . Chave com terminação quadrada Universal para aplicação de torque | 4x4
 . Ø1.2 mm Chave Hexagonal captura os Parafusos

Instrumentos

* Exceto Pilar Cônico Reto.
As Chaves de Prótese são opcionalmente fornecidas com Adaptador Quadrado (peça única). Por favor, consulte disponibilidade em sua região.  



Sequência Cirúrgica

(!) Consulte as Instruções de Uso antes de instalar os Produtos. Template Radiográfico disponível.
As Chaves de Grip Interno devem estar completamente adaptadas aos Implantes durante toda a instalação cirúrgica. Movimentos para correção de direção não devem ser aplicados como o local da cirurgia.
Torques superiores ao máximo indicado (50 Ncm) e Chaves de Grip Interno mal adaptadas podem ocasionar o travamento indesejado da Chave no Implante. Nestes casos, um leve contra-torque, sem movimentação do Implante, deve ser 
aplicado para a remoção da Chave. A remoção das Chaves deve ser sempre realizada no eixo vertical.

Durante toda a preparação, movimentos coordenados 
de entrada e saída das Brocas devem ser executados

A irrigação deve ser constante e direcionada à margem 
de entrada das Brocas

Somente utilizar o Torquímetro quando pelo menos 3/4 
do Implante estiverem inseridos no alvéolo

Quando o Torquímetro for manuseado pela haste, o 
torque máximo não deve exceder 50 Ncm 

50 Ncm
A instalação dos Implantes Híbridos não deve exceder 
50 Ncm em quaisquer casos clínicos

15

18

13

11.5

10

8.5

7
6

~ 1 mm



Sequência Cirúrgica

= Macio = Normal = DensoM N D

2.2 3.8Drill 4.83.42.8 4.6

r.p.m. 600 - 1,200

M N-D

M

M

M

M-N-D3.3

3.75

4.0

4.8

5.0

N-D

N-D

N-D

Implante Ø

(!)  A utilização de Broca Esférica ou Lança é facultativa.
* Opcional.

Importante: durante a preparação cirúrgica, a utilização de Dense Drills deve ser sempre considerada independentemente do tipo de Implante e densidade óssea com o objetivo de evitar 
torques superiores a 50 Ncm. A remoção de tecido denso cortical com Dense Drills deve somente ser realizada em baixa rotação (15 - 50 r.p.m. | Máximo). As Dense Drills também devem ser 
consideradas para o escalonamento de alvéolos cirúrgicos e preparação coronal de alvéolos pós extração. 

15

18
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11.5

10

8.5

7
6



Torques

Todos os Componentes de Prótese acompanham Parafuso (quando aplicável).
(!) Cuidados com os procedimentos de cimentação devem ser adotados para evitar a contaminação dos tecidos. A verificação por exames de imagem deve ser realizada para confirmar a correta adaptação de Componentes à Plataforma 
dos Implantes.
* Exceto Componentes HEX Ø3.5 e Pilares Cônicos Angulados = 25 Ncm.
** Exceto  Pilar  Cônico Reto, Chave Ø2.0. 

Implantes Híbridos

Pilares
Cilindros sobre Implante
Links

Cilindros – Pilares Cônicos

Parafusos de Cobertura
Pilares de Cicatrização 
Copings de Transferência
Scan Bodies

≤50

35*

15

Manual

Grip Interno

Ø1.2**

Ø1.2

Ø1.2

≤50

25

≤50

25

15 15

Manual Manual

HEX AMP MT Chaves

Materiais e Dimensões

Para mais informações sobre Materiais e Dimensões dos Implantes e 
Componentes, consulte www.pibranemark.com.

Locator® Locator®35 35



Embalagens de Implantes

• Preserva características físico-químicas das Superfícies | Cápsulas de 

Titânio

• Fácil identificação | Plataformas codificadas por cor

• Sistema de Datamatrix possui as principais informações do Produto

• 3 etiquetas de rastreabilidade

Codificação de 
Plataforma por Cores 

3.5 4.1|4.3 5.1

Dimensões

Descrição do Produto

Superfície

Número do Produto

Lote

Datamatrix 
(Informação do Produto)

Validade

Fabricação



A Garantia LifeTime é limitada à substituição dos Implantes e Pilares em 
caso de perda.

Para mais informações sobre os Termos e Condições, consulte  
www.pibranemark.com



Central de Atendimento

0800 777 55 77
www.pibranemark.com
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