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Fabricantes:  Nobel Biocare AB, Box 5190, SE-402 26 
Västra Hamngatan 1, 411 17, Gotemburgo, Suécia. Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 
31 16 31 52. 
Nobel Biocare USA LLC, 22715 Savi Ranch Parkway - Yorba Linda, CA, 92887-4609 - EUA
Telefone: 1 714 282 4800. Fax: 1 714 998 9236. 

Responsável Técnico:
Luidgi Paolo Pedrazza
CREA/SC 125015-8
Reg. ANVISA:  10064010203

10064010211
10064010186

Importador:
KaVo do Brasil, Indústria e Comércio LTDA 
Rua Chapecó, 86 - Joinville - SC 
CEP: 89221-040 - Tel. 55 (47) 3451-0100

Atenção: A venda deste dispositivo só pode ser efetuada para cirurgiões dentistas licenciados ou me-
diante receita médica devidamente carimbada e assinada pelo cirurgião dentista responsável.

Importante: Ler as informações seguintes.

Pilar Esférico
Conexão interna triplo canal para os seguintes sistemas de implantes: NobelReplace®,
Replace Select™ e NobelSpeedy™ Replace.
Conexão hexagonal externa para Brånemark System® e NobelSpeedy™ Groovy.

Limitação de responsabilidade: Estes componentes protéticos integram um conceito geral e podem ser utilizados 
apenas em conjunto com os produtos originais associados de acordo com as instruções e recomendações da 
Nobel Biocare. A utilização de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os componentes protéticos da 
Nobel Biocare irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel Biocare. 
O usuário de componentes protéticos da Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou não 
adequado para um paciente e circunstâncias especí? cas. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade, 
expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos ou punitivos ou de 
outro tipo, resultantes de ou associados a erros de avaliação ou prática pro? ssional na utilização de produtos da 
Nobel Biocare. O clínico também é obrigado a estudar os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos 
da Nobel Biocare e respectivas aplicações regularmente. Em casos de dúvida, o clínico deverá contatar a Nobel 
Biocare. Uma vez que o processamento e a aplicação cirúrgica deste produto são controlados pelo clínico, cabe a 
este/esta a responsabilidade. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes.

Descrição: Pilar Esférico pré-fabricado a ser diretamente conectado a um implante endósseo e previsto como 
auxiliar na reabilitação protética.

Indicações: Para arcadas totalmente desdentadas com retenção de uma sobredentadura mucossuportada.
Indicado para pacientes com perda extensiva de osso ou tecido mole, com destreza manual comprometida ou 
problemas fonéticos. Para ser utilizado também quando são colocados implantes em uma posição demasiado 
posterior para permitir retenção através de barra. Permite um desvio máximo de 30° no ângulo entre implantes.

Instrução para o clínico: Recomendamos que os clínicos, novos ou experientes usuários de implantes, façam 
uma formação especial antes de começar um novo método de tratamento. A Nobel Biocare disponibiliza uma 
vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimentos. Para mais informações, visite www.nobelbiocare.com. 
Trabalhe sempre com um colega experiente nas primeiras vezes que aplicar um novo método de tratamento.
A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores com esse objetivo.

Precauções de Procedimento: É essencial a colaboração mútua entre o cirurgião, o dentista responsável pela 
restauração protética e o técnico em prótese dental para um tratamento com implantes bem sucedido.
É especialmente importante alcançar uma distribuição de tensão adequada através da adaptação e ajuste 
passivos dos pilares do implante, ajuste da oclusão do antagonista e evitar forças transversais de carga excessivas, 
especialmente em casos de carga imediata. Devido ao tamanho reduzido dos componentes, deverão ser tomadas 
precauções para que estes não sejam engolidos ou aspirados pelo paciente. 

Esterilidade: Os pilares são fornecidos esterilizados, destinando-se a utilização única, antes da data de validade 
indicada no rótulo. Caso seja necessário, a nova esterilização é efetuada através de esterilização a vapor durante 5 
minutos a 135°C. Para esterilização do kit protético, esterilize a vapor durante 5 minutos a 135ºC.
Nota: A utilização de pilares não esterilizados pode levar à infecção de tecidos ou à doenças infecciosas. 

Procedimentos de manuseio

Procedimento Clínico

1. Conecte o pilar ao implante (A). Recomenda-se que a parte superior do implante seja posicionada ligeiramente 
supragengival.

2. Aperte o pilar a 15 Ncm utilizando o Torquímetro Manual Protético e a Chave Mecânica para Pilar Esférico (B). 
Se for utilizado o Adaptador NobelReplace® WP para RP, pressione o pilar esférico RP sobre o implante através 
do adaptador e aperte a 15 Ncm, tal como é descrito acima (C).

3. Tome uma impressão utilizando uma moldeira personalizada (D).

4. Posicione a réplica do pilar esférico na impressão.

Procedimento Laboratorial

5. Confeccione um modelo e produza uma placa oclusal (E).

Procedimento Clínico

6. Veri? que a relação intermaxilar utilizando a placa oclusal. Assegure-se de que a placa oclusal não entra em 
contato com os pilares esféricos. Registre a relação intermaxilar.

Procedimento Laboratorial

7. Produza um enceramento de diagnóstico (F).

Procedimento Clínico

8. Examine o enceramento (G). Assegure-se de que a placa oclusal não entra em contato com os pilares esféricos.

Procedimento Laboratorial

9. Coloque as fêmeas de ouro na sobredentadura (H).

Procedimento Clínico

10. Utilize a Chave Mecânica para Pilar Esférico e o Torquímetro Manual Protético para veri? car o aperto do pilar a 
15 Ncm. 

11. Coloque a prótese e veri? que a oclusão. Caso se aplique, ajuste a retenção e con? rme o movimento do centro 
do eixo. A força de retenção desejada das Fêmeas de Ouro deverá ser ajustada girando a lamela de retenção 
no sentido horário (aumentando) ou no sentido contrário (diminuindo) utilizando a Chave/Ativador para 
Fêmea de Ouro (I). 
Nota: Não dê mais do que uma volta com a Chave/Ativador.

Para obter informações adicionais sobre os procedimentos laboratoriais e de restauração, consulte as orientações 
de tratamento disponíveis em www.nobelbiocare.com, ou peça a versão impressa mais recente junto de um 
representante da Nobel Biocare.

Armazenamento e Manuseio: O produto deverá ser conservado em local seco, na embalagem de origiem, à 
temperatura ambiente e não ser exposto à luz solar direta.

Descarte: A eliminação do dispositivo deve seguir os regulamentos locais e os requisitos ambientais, levando em 
consideração os diferentes níveis de contaminação.

Materiais: Liga de titânio 90% Ti 6% Al 4% V.
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Todos os direitos reservados. A Nobel Biocare, o logotipo da Nobel Biocare e todas as outras mar-

cas 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.
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