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Triturador de Osso NobelReplace RP®

Guia para Triturador de

Osso NobelReplace RP®

Instruções de Uso

Triturador de Osso NobelReplace® NP Guia para Triturador de

Osso NobelReplace® NP –

Triturador de Osso NobelReplace® RP Guia para Triturador de

Osso NobelReplace® RP –

Triturador de Osso NobelReplace® WP Guia para Triturador de

Osso NobelReplace® WP –

Triturador de Osso NobelReplace® 6.0 Guia para Triturador de

Osso NobelReplace® 6.0

NobelReplace® Platform Shift

Procedimento

Atenção:

Nota:

Descrição:

Indicações:

Contraindicações:

Procedimento de cicatrização

Esterilidade:

com externo de 4,6 mm e

para utilização com os seguintes implantes: NobelReplace® NP,

NobelSpeedy® NP, Replace Select™ NP e NobelReplace® Platform Shift NP (para o implante

platform shift, NP refere-se à plataforma protética).

com externo de 5,3 mm e

para utilização com os seguintes implantes: NobelReplace® RP,

NobelSpeedy® RP, Replace Select™ RP, NobelReplace® Platform Shift RP (para o implante

platform shift, RP refere-se à plataforma protética).

com externo de 6,5 mm e

para utilização com os seguintes implantes: NobelReplace® WP,

NobelSpeedy® WP, Replace Select™ WP, NobelReplace® Platform Shift WP (para o implante

platform shift, WP refere-se à plataforma protética).

com externo de 7,0 mm e

– para utilização com os seguintes implantes: NobelReplace® 6.0,

NobelSpeedy® 6.0 e Replace Select™ 6.0.

Para o implante utilize:

Triturador de Osso Denso com Guia com os códigos 36830, 36831 ou 36832, ou Guia para

Triturador de Osso Denso com os códigos 36608, 36609 ou 36610.

Os trituradores de osso destinam-se a ser utilizados para remoção de resíduos de

tecido ao redor da cabeça do implante/plataforma.

Utilize apenas cada triturador de osso e respectiva guia com a dimensão de

implantes respectiva mencionada anteriormente, pois de outro modo podem ocorrer danos na

cabeça do implante e nas roscas internas.

Para facilitar a remoção do tecido duro e mole ao redor da cabeça do implante, pode ser

utilizado o triturador de osso com guia. O triturador de osso e respectiva guia pode ser utilizado

manualmente (cabo para instrumentos mecânicos, 29161) ou através do equipamento de

perfuração.

1. Se aplicável, retire o parafuso de cobertura ou o pilar de cicatrização.

2. Coloque a guia para triturador de osso no implante e aperte-a utilizando a chave Unigrip™.

3. Coloque o Cabo para Instrumentos Mecânicos (29161) para utilização manual do triturador

de osso ou prenda esta ao contra ângulo. Antes de iniciar o motor, coloque o triturador de osso

na respectiva guia e ligue-o, utilizando apenas baixa velocidade. Recomenda-se uma irrigação

abundante.

Certifique-se de que não é aplicada nenhuma força de flexão ao utilizar o triturador

de osso.

4. Quando o osso circundante próximo da plataforma do implante tiver sido suficientemente

reduzido, estará preparado para conexão ao pilar. Certifique-se de que a plataforma do

implante está limpa de quaisquer resíduos de osso. Pode utilizar as marcas de altura no

triturador de osso como orientação para a seleção do pilar em relação à altura do colo do

implante. As marcas começam 1 mm a partir da plataforma do implante (consulte a imagem). A

janela na parte superior do triturador de osso facilita o exame visual quando o instrumento está

totalmente encaixado na guia.

O triturador de osso e respectiva guia são fornecidos não esterilizados. Caso seja

aplicável, esterilize os componentes a vapor durante 5 minutos a 135° C.

A utilização de componentes não esterilizados pode levar à infecção de tecidos ou a

doenças infecciosas.
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