Encaixe do tipo “overdenture”
LOCATOR®
Técnica de processamento
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Remova os componentes de cicatrização dos
implantes com a chave hexagonal de 1,25 mm.

A chave de núcleos LOCATOR é constituída
por três peças:
1) Chave de remoção do componente macho
2) Chave de colocação do componente macho
3) Chave para pilar LOCATOR

Meça a profundidade do tecido a partir do ponto
mais alto e selecione a altura do ombro do pilar que
melhor corresponda à medição do tecido. Insira
o pilar LOCATOR no implante e enrosque-o com a
chave para pilar até que fique na posição certa.
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Insira a chave hexagonal de 1,25 mm na
extremidade posterior da chave para pilar. Aplique
uma força de torque de 30 Ncm com uma chave
de torque calibrada. Em alternativa, pode apertar o
pilar com a ponta para chave de torque LOCATOR
(LOCTW15) e a chave de torque.

Fixe os pilares paralelos aos pilares para determinar o
grau de divergência. Se a divergência for inferior a 10°,
utilize um macho de substituição de amplitude padrão
(transparente, cor-de-rosa ou azul). Se o ângulo
for superior a 10°, utilize um macho de amplitude
alargada (cinzento, vermelho, cor de laranja ou verde).

Coloque a coifa de moldagem LOCATOR no pilar.
Injete um material de moldagem leve à volta
dos componentes para transferência e faça um
molde da arcada completa com material de
moldagem médio.

6b

7

8

Técnica de transferência: insira os análogos de
pilares LOCATOR nas coifas de moldagem que se
encontram no material de moldagem. Técnica de
revestimento: fixe o análogo de pilares à capa da
prótese antes de inserir o conjunto no molde.

O laboratório fabrica o molde de trabalho. Coloque o
anel espaçador branco por cima da extremidade do
análogo de pilares LOCATOR. Fixe a capa da prótese
com o macho de processamento preto. Processe a
prótese de acordo com os procedimentos padrão.

Técnica de moldagem com
uma coifa de moldagem

Técnica de revestimento
com
uma capa para prótese

Análogo de
pilares

Uma técnica opcional é a utilização da prótese
existente do paciente em combinação com a capa
da prótese com um macho de processamento
preto para obter um molde de revestimento.
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Fig. 1
Fig. 2

Desaperte a extremidade de remoção da chave de
núcleos, rodando 3 vezes no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio (será visível um espaço).
Insira a ponta no conjunto capa/macho e empurre-a
diretamente (Fig. 1). Incline a chave de modo a que
a extremidade afiada da ponta encaixe no macho e
retire-o da capa da prótese (Fig. 2). Aperte novamente
a ponta na chave de núcleos no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio para libertar o macho de nylon.

Utilize a chave de colocação do macho LOCATOR
para colocar firmemente o macho de substituição
LOCATOR na capa da prótese vazia que se encontra
na própria prótese. O macho de substituição deve
estar perfeitamente assente junto ao rebordo da
capa da prótese.

Os pilares LOCATOR devem ser apertados com
uma força de torque de 30 Ncm. Não exceda este
valor de torque. Assente a restauração completa.

Informações para encomenda do encaixe
do tipo “overdenture” LOCATOR
Pilares LOCATOR

Pilares LOCATOR

Sistema de implantes Tapered Screw-Vent®
Referência Diâmetro da Comprimento
do produto
plataforma
do ombro
TLOC3/0
3,5 mm (D)
0,0 mm (C)
TLOC3/1
3,5 mm (D)
1,0 mm (C)
TLOC3/2
3,5 mm (D)
2,0 mm (C)
TLOC3/3
3,5 mm (D)
3,0 mm (C)
TLOC3/4
3,5 mm (D)
4,0 mm (C)
TLOC3/5
3,5 mm (D)
5,0 mm (C)
TLOC3/6
3,5 mm (D)
6,0 mm (C)
TLOC4/0
4,5 mm (D)
0,0 mm (C)
TLOC4/1
4,5 mm (D)
1,0 mm (C)
TLOC4/2
4,5 mm (D)
2,0 mm (C)
TLOC4/3
4,5 mm (D)
3,0 mm (C)
TLOC4/4
4,5 mm (D)
4,0 mm (C)
TLOC4/5
4,5 mm (D)
5,0 mm (C)
TLOC4/6
4,5 mm (D)
6,0 mm (C)
TLOC5/1
5,7 mm (D)
1,0 mm (C)
TLOC5/2
5,7 mm (D)
2,0 mm (C)
TLOC5/3
5,7 mm (D)
3,0 mm (C)
TLOC5/4
5,7 mm (D)
4,0 mm (C)

Sistema de implante Spline®
Referência Diâmetro da Comprimento
do produto plataforma
do ombro
SLOC3/1
3,25 mm (D) 1,0 mm (C)
SLOC3/2
3,25 mm (D) 2,0 mm (C)
SLOC3/3
3,25 mm (D) 3,0 mm (C)
SLOC3/4
3,25 mm (D) 4,0 mm (C)
SLOC3/5
3,25 mm (D) 5,0 mm (C)
SLOC4/1
4,0 mm (D)
1,0 mm (C)
SLOC4/2
4,0 mm (D)
2,0 mm (C)
SLOC4/3
4,0 mm (D)
3,0 mm (C)
SLOC4/4
4,0 mm (D)
4,0 mm (C)
SLOC4/5
4,0 mm (D)
5,0 mm (C)
SLOC5/1
5,0 mm (D) 0,86 mm (C)
SLOC5/2
5,0 mm (D)
2,0 mm (C)
SLOC5/3
5,0 mm (D)
3,0 mm (C)
SLOC5/5
5,0 mm (D)
5,0 mm (C)

Pilares LOCATOR
Sistema de implantes Tapered SwissPlus®
Referência Diâmetro da Comprimento
do produto plataforma
do ombro
OPLOC3/1
3,8 mm (D)
1,0 mm (C)
OPLOC3/2
3,8 mm (D)
2,0 mm (C)
OPLOC3/3
3,8 mm (D)
3,0 mm (C)
OPLOC3/4
3,8 mm (D)
4,0 mm (C)
OPLOC4/1
4,8 mm (D)
1,0 mm (C)
OPLOC4/2
4,8 mm (D)
2,0 mm (C)
OPLOC4/3
4,8 mm (D)
3,0 mm (C)
OPLOC4/4
4,8 mm (D)
4,0 mm (C)

Componentes auxiliares
Item N.º
LOCRMW

LOCRMP

LOCRMB

LOCRMGY

LOCRMR

LOCRMO

Análogos de pilares
Item N.º
LOCAN/4

Descrição
4,0 mm (D) (embalagem de 4)

LOCAN/5

5,0 mm (D) (embalagem de 4)
(Para o SwissPlus de 4,8 mm
(D) e o Spline de 5,0 mm (D))

LOCRMG

LOCPP

Componentes auxiliares
Item N.º

Descrição
Conjunto de processamento
LOCMP2
de machos LOCATOR
(embalagem de 2)
Conjunto de processamento
LOCMP10
de machos LOCATOR
(embalagem de 10)
Coifa
de moldagem
LOCIMP
LOCATOR (embalagem de 4)
Consulte o nosso catálogo de produtos atual
para uma lista completa dos produtos e chaves.

LOCCT2

LOCCTR
LOCTW15

LOCTW21
TW1.25
TW1.25L
LOCMDL

Descrição
Macho de substituição de
retenção padrão LOCATOR,
transparente (embalagem de 4)
Macho de substituição de
retenção baixa LOCATOR,
cor-de-rosa (embalagem de 4)
Macho de substituição de
retenção ultrabaixa LOCATOR,
azul (embalagem de 4)
Macho de substituição de
amplitude alargada e retenção
zero LOCATOR, cinzento
(embalagem de 4)
Macho de substituição de
amplitude alargada e retenção
ultrabaixa LOCATOR,
vermelho (embalagem de 4)
Macho de substituição de
amplitude alargada
LOCATOR, cor de laranja
(embalagem de 4)
Macho de substituição de
amplitude alargada
LOCATOR, verde
(embalagem de 4)
Pilar paralelo LOCATOR
(embalagem de 4)
Chave de núcleos LOCATOR de
três peças (chave de remoção
de macho, chave de colocação
de macho e chave para pilar)
Ponta de substituição
da chave de núcleos
Ponta para chave de torque
LOCATOR,
15 mm (C)
Ponta para chave de torque
LOCATOR,
21 mm (C)
Ponta para chave de torque,
1,25 mm
Ponta longa para chave de
torque, 1,25 mm
Modelo LOCATOR

Contacte-nos através do número 800-827-836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt
Zimmer Biomet Dental
Sede Mundial
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel.: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
3iesb.pedidoses@zimmerbiomet.com

Salvo indicação em contrário, conforme aqui mencionado, todas as marcas comerciais são propriedade da Zimmer Biomet e todos os produtos são fabricados por uma ou mais subsidiárias
da divisão dental da Zimmer Biomet Holdings, Inc. e comercializados e distribuídos pela Zimmer Biomet Dental e pelos seus parceiros de comercialização autorizados. Os produtos LOCATOR
são fabricados pela Zest Anchors, LLC. LOCATOR é uma marca comercial registada da Zest Anchors, Inc. Para obter informações adicionais sobre os
produtos, consulte os rótulos individuais dos produtos ou as instruções de utilização. Os produtos podem não estar disponíveis ou autorizados em
todos os países/regiões. Este material destina-se apenas a profissionais médicos e não constitui parecer ou recomendações médicas. É
proibida a distribuição a quaisquer outros destinatários. Este material não pode ser copiado ou reproduzido sem o expresso consentimento
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