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Instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare
Instruções de Uso

Impresso no Brasil.
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.

Procedimento de manuseamento:

Materiais:

Instruções de limpeza e esterilização:

Atenção:

Aviso:

Aviso:

Armazenamento, manuseamento e transporte:

Eliminação:

Para obter informações específicas sobre os instrumentos e respetiva utilização, consulte as Instruções
de Utilização do implante ou componente protético em causa.
Para obter mais informações sobre os procedimentos cirúrgicos e protéticos, consulte as orientações de
tratamento disponíveis em ou solicite a versão impressa mais recente junto de
um representante da Nobel Biocare.

Tissue Punch (bisturi circular), All-on-4 Guide (guia All-on-4), Drill Extension (extensor de brocas),
Irrigation Needle (agulha de irrigação), Depth Probe (sonda de profundidade), Implant Driver Wrench
Adapter (adaptador para chave para transportador de implante), Surgical Driver (instrumento de
colocação cirúrgico), Connection to Handpiece (conexão à peça de mão), Cover Screw Driver Brånemark
(chave de parafusos de cobertura Brånemark), Screwdriver/Activator (Chave de parafusos/Ativador),
Handle for Machine
Instruments (pega para instrumentos mecânicos), Zygoma Drill Guard (proteção de broca Zygoma),
Zygoma Depth Indicator (indicador de profundidade Zygoma), Ratchet (chave de colocação de implantes
provisórios), Ratchet Adapter (adaptador para chave de colocação de implantes provisórios), Immediate
Provisional Implant Insertion Wrench (chave de colocação para implante provisório imediato), Immediate
Provisional Implant Hand Wrench (chave manual para implante provisório imediato), Immediate
Provisional Implant Retrieval Tool (ferramenta de remoção para implante provisório imediato) e
Immediate Provisional Implant Bending Tool (ferramenta de flexão para implante provisório imediato):
aço inoxidável.

Implant Driver (transportador de implante): aço inoxidável com ou sem revestimento de DLC (carbono-
diamante), revestimento de TiN (nitrito de titânio), anel de retenção de PEEK (poliéter-éter-cetona) ou
tampão de silicone para codificação por cores.

Zygoma Handle (pega Zygoma): aço inoxidável e alumínio.

Tissue Punch Guide (guia de bisturis circulares), Drill Guide (guia de broca), Direction Indicator (indicador
de direção), Impression Copings (coifas de impressão): aço inoxidável, titânio comercialmente puro ou
liga de titânio 90% Ti, 6%Al e 4% V.

Immediate Provisional Implant Parallel Pin (Pino paralelo para implante provisório imediato): liga de
titânio 90% Ti, 6%Al e 4% V.

Screw Drivers (chaves de parafusos): aço inoxidável com ou sem revestimento de TiN (nitrito de titânio).

Forceps (fórceps): titânio comercialmente puro.

Try-in Abutments (pilares de prova) para implantes com conexão hexagonal externa e conexão tri-
channel interna: nylon.

Try-inAbutments para implantes com conexão cónica interna: liga de titânio 90% Ti, 6%Al e 4% V.

Caixa do kit: polifenilsulfona e silicone.

Implant Sleeve Holder (apoio de suporte de implante): polifenilsulfona.

Os instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare são fornecidos não esterilizados e destinam-se a ser
reutilizados. Antes de utilizar e reutilizar limpe, desinfete e esterilize o produto com os parâmetros
recomendados.
Para os EUA: coloque um único dispositivo numa bolsa selada e esterilize a vapor a 132 °C, máx. 137 °C
(270 °F, máx. 279 °F) durante 3 minutos.
Para fora dos EUA: coloque um único dispositivo numa bolsa selada e esterilize a vapor entre 132 °C e
135 °C, no máx. 137 °C (270 °F e 275 °F, no máx. 279 °F) durante 3 minutos.
Alternativa para o Reino Unido: coloque um único dispositivo numa bolsa selada e esterilize a vapor
entre 134 °C e 135 °C, no máx. 137 °C (273 °F e 275 °F, no máx. 279 °F) durante 3 minutos.

Instruções especiais para a Ratchet (chave de colocação de implantes provisórios): coloque a Ratchet
numa bolsa selada e esterilize a vapor a 135 °C (275 °F) durante 20 minutos, empregando um ciclo de
gravidade. Tempo de secagem: no mínimo, 5 minutos.

a Ratchet deve ser minuciosamente limpa após cada utilização. Caso seja necessária
lubrificação, utilize uma seringa e agulha para aplicar óleo lubrificante para peças de mão na
“folga” existente na cabeça.

a utilização de componentes não esterilizados pode provocar infecções nos tecidos ou
doenças infecciosas.

não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Todos os parâmetros recomendados estão indicados nas diretrizes “Cleaning & Sterilization
Guidelines including Magnetic Resonance Imaging Information of Nobel Biocare Products” (Limpeza
e esterilização, incluindo informações sobre ressonância magnética, para produtos da Nobel
Biocare), disponíveis em ou solicitando a versão impressa mais
recente junto de um representante da Nobel Biocare.

O dispositivo tem de ser conservado e transportado num ambiente seco, na embalagem de origem
e à temperatura ambiente, não devendo ser exposto à luz solar direta. O armazenamento e
transporte incorretos podem influenciar as características do dispositivo, conduzindo a falhas.

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

PTTodos os direitos reservados.
Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais mencionadas neste
documento são, caso não exista nenhuma declaração adicional, ou caso isso não seja evidente pelo
contexto num determinado caso, marcas comerciais da Nobel Biocare. As imagens dos produtos não
estão necessariamente à escala.

www.nobelbiocare.com

www.nobelbiocare.com/sterilization

Importante: leia as informações seguintes.

Limitação de responsabilidade:

Descrição:

Este produto é parte integrante de um conceito geral e só pode ser utilizado em conjunto com os produtos
originais associados, em conformidade com as instruções e recomendações da Nobel Biocare. A
utilização não recomendada de produtos fabricados por terceiros em conjunto com os produtos da Nobel
Biocare irá tornar nula toda e qualquer garantia ou outra obrigação, expressa ou implícita, da Nobel
Biocare. O utilizador de produtos da Nobel Biocare tem o dever de determinar se qualquer produto é ou
não adequado para um paciente e circunstâncias específicos. A Nobel Biocare não assume qualquer
responsabilidade, expressa ou implícita, e não será responsabilizada por quaisquer danos diretos,
indiretos, punitivos ou de outro tipo, resultantes ou associados a erros de avaliação ou prática
profissional na utilização de produtos da Nobel Biocare. O médico dentista também é obrigado a estudar
regularmente os desenvolvimentos mais recentes relativos aos produtos da Nobel Biocare e respetivas
aplicações. Em caso de dúvida, o médico dentista deverá contatar a Nobel Biocare. Uma vez que a
utilização deste produto é controlada pelo médico dentista, esta é da sua responsabilidade. A Nobel
Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes. Tenha atenção que alguns
produtos descritos nestas Instruções de Utilização poderão não estar aprovados, ter autorização de
introdução no mercado ou estar licenciados para venda em todos os mercados.

Os instrumentos e componentes reutilizáveis Nobel Biocare dividem-se nas seguintes categorias,
consoante a sua utilização.

Tissue Punch (bisturi circular), Tissue Punch Guide (guia de bisturi circular), Drill Guide (guia de broca),
All-on-4 Guide (guia All-on-4), Drill Extension (extensor de brocas), Irrigation Needle (agulha de
irrigação), Depth Probe (sonda de profundidade), Direction Indicator (indicador de direção), Implant
Driver (transportador de implante), Implant Driver Wrench Adapter (adaptador para chave para
transportador de implante), Surgical Driver (instrumento de colocação cirúrgico), Connection to
Handpiece (conexão à peça de mão), Zygoma Drill Guard (proteção de broca Zygoma), Zygoma Depth
Indicator (indicador de profundidade Zygoma), Zygoma Handle (pega Zygoma), Ratchet (chave de
colocação de implantes provisórios), Ratchet Adapter (adaptador para chave de colocação de implantes
provisórios), Immediate Provisional Implant Insertion Wrench (chave de colocação para implante
provisório imediato), Immediate Provisional Implant Hand Wrench (chave manual para implante
provisório imediato), Immediate Provisional Implant Retrieval Tool (ferramenta de remoção para implante
provisório imediato), Immediate Provisional Implant Bending Tool (ferramenta de flexão para implante
provisório imediato) e Immediate Provisional Implant Parallel Pin (pino paralelo para implante provisório
imediato).

Try in Abutments (pilares de prova), Impression Copings (coifas de impressão), Screw Drivers (chaves
de parafusos), Cover Screw Driver Brånemark (chave de parafusos de cobertura Brånemark),
Screwdriver/Activator (chave de parafusos/ativador) e Handle for Machine Instruments (pega para
instrumentos mecânicos).

Fórceps, caixa do kit e Implant Sleeve Holder (apoio de suporte de implante).

Os instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare destinam-se a ser utilizados em tratamentos de implantes
dentários realizados com implantes e componentes protéticos Nobel Biocare. Para obter informações
específicas sobre a utilização prevista, consulte as Instruções de Utilização do implante ou componente
protético em causa.

Os instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare são utilizados em tratamentos com implantes dentários
realizados com implantes e componentes protéticos Nobel Biocare. Para obter informações sobre as
indicações específicas, consulte as Instruções de Utilização do implante ou componente protético em
causa.

Autilização de instrumentos reutilizáveis Nobel Biocare é contraindicada nas seguintes situações:
– pacientes que carecem das condições médicas necessárias para um procedimento cirúrgico oral;
– pacientes nos quais o tratamento com implantes ou componentes protéticos Nobel Biocare

esteja contraindicado;
– pacientes com alergia ou hipersensibilidade aos materiais utilizados.
Para obter informações específicas sobre as contraindicações, consulte as Instruções de Utilização do
implante ou componente protético em causa.

Instrumentos para preparação do leito do implante e colocação do implante:

Instrumentos para procedimentos protéticos:

Instrumentos auxiliares:

Utilização prevista:

Indicações:

Contraindicações:

Atenção:

É essencial uma estreita colaboração entre o cirurgião, o prostodontista e o técnico do laboratório de
prótese dentária para um tratamento com implantes bem-sucedido.
Recomendamos vivamente que os instrumentos cirúrgicos e componentes protéticos Nobel Biocare
sejam utilizados apenas com implantes da Nobel Biocare, já que a combinação de componentes que não
estejam dimensionados para uma correspondência correta pode conduzir à falha mecânica e/ou
instrumental, danos nos tecidos ou resultados estéticos pouco satisfatórios.
Recomenda-se vivamente que os médicos dentistas, com ou sem experiência na utilização de
implantes, façam uma formação especial antes de começar a utilizar um novo método de tratamento.
A Nobel Biocare oferece uma vasta gama de cursos para vários níveis de conhecimentos e experiência.
Para obter mais informações, visite .
Trabalhar com um colega, com experiência no novo dispositivo/método de tratamento, na primeira vez
previne eventuais complicações. A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores disponíveis com
esse objetivo.
Todos os instrumentos e ferramentas utilizados em cirurgia terão de ser mantidos em boas condições
e deverá ter-se o cuidado de assegurar que os mesmos não danificam os implantes nem outros
componentes.
Devido ao tamanho reduzido dos dispositivos, deverão ser tomadas precauções para que estes não
sejam engolidos ou aspirados pelo paciente.

www.nobelbiocare.com
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