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Brocas Trefina
INSTRUÇÕES DE USO

Atenção: A venda deste dispositivo só pode ser efetuada para cirurgiões dentistas licenciados ou

mediante receita médica devidamente carimbada e assinada pelo cirurgião dentista responsável.

Rua Chapecó, 86 - Joinville - SC

CEP: 89221-040 - Tel. 55 (47) 3451-0100

KaVo do Brasil, Indústria e Comércio LTDA

Importador:

Luidgi Paolo Pedrazza

CREA/SC 125015-8

Responsável Técnico:

Nobel Biocare AB

Nobel Biocare USA LLC

, Box 5190, SE-402 26, Västra Hamngatan 1, 411 17, Gotemburgo,

Suécia - Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52.

, 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887-4609 - EUA -

Telefone: 1 714 282 4800. Fax: 1 714 998 9236.

Fabricante:

As marcas de profundidade possuem as medidas reais em milímetros. A broca trefina

deverá ser selecionada de acordo com o diâmetro externo do implante, excedendo-o

ligeiramente.
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Todos os direitos reservados. A Nobel Biocare, o logotipo da Nobel Biocare e todas as

outras marcas comerciais utilizadas neste documento são, caso não exista nenhuma

declaração adicional ou caso isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos,

marcas comerciais da Nobel Biocare.

As imagens de produtos não estão necessariamente em escala.

Instruções de Uso das Brocas de Trefina

CUIDADO!

As brocas de trefina foram concebidas para retirar o implante removendo o osso na parte externa do

implante. Como a largura da perfuração é maior do que a largura do implante a ser retirado, deve-se

tomar o maior cuidado para evitar que ocorra danos às estruturas vitais adjacentes. As marcas de

profundidade devem ser utilizadas como guias para assegurar que a perfuração não seja mais

profunda do que o planejado, prevenindo subsequentemente a danificação de estruturas vitais

adjacentes.

A broca de trefina pode descolar abruptamente para o lado, antes de circundar

totalmente o implante. Recomenda-se veementemente o manuseio firme.

Reg. ANVISA: 10064010232
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