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Periótomo
Instruções de Uso
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Atenção: A venda deste disposi�vo só pode ser efetuada para cirurgiões den�stas licenciados
ou mediante receita médica devidamente carimbada e assinada pelo cirurgião den�sta
responsável.
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Fabricante:

Importante: Ler as informações seguintes.

Periótomo

Indicações:
O Periótomo foi inicialmente desenvolvido com o intuito de facilitar extrações dentárias
no preparo para instalação imediata de um implante, embora os Periótomos possam
também ser u�lizados para facilitar as extrações dentárias convencionais. O periótomo
pode ser usado para:
• Cortar asfibras periodontais em volta da raizdo dente a ser extraído;
• Afastar a gengiva marginal após a extração dentária enquanto se prepara o local do
implante.

Instruções:
Para assentar a lâmina no cabo: gire o cabo em sen�do an�-horário, enquanto segura a
ponta do cabo. Deslize a lâmina para o interior da ponta do cabo. A haste da lâmina tem
um guia que se encaixa em uma fenda do cabo para evitar a rotação. Aperte girando o
cabo no sen�dohorário.

Após obter a anestesia adequada, empurre a lâmina do Periótomo bem a fundo no
espaço do ligamento periodontal do dente a ser extraído. Mova a lâmina ao redor da
raiz do dente para separar as fibras periodontais. A ponta arredondada da lâmina corta,
ao segurar o instrumento, mantendo-o angulado em relação à raiz e movimentando-o
para cima e para baixo. Os dentes poderão então ser removidos conforme os
procedimentos cirúrgicos padrão.
Para liberar a gengiva após a extração: insira o Periótomo no subperiósteo e eleve o
tecido do osso. A gengiva marginal então pode ser afastada enquanto o local do
implante é preparado.

Contraindicações:
O Kit Cirúrgico não deve ser u�lizado em dentes anquilosados nem para elevar raizes
residuais.

Esterilização:
O cabo e as lâminas são embalados de forma NÃO ESTERILIZADA e deverão ser
esterilizados antes de cada uso clínico.
Remova a ponta do cabo. Coloque o cabo, a ponta do cabo e as lâminas em sacos para
autoclave e esterilize em autoclave a vapor durante 1 hora a 121ºC.

Atenção: O uso de lâminas sem fio e/ou a u�lização incorreta do instrumento poderá
provocar a quebra da lâmina.

Material: Aço inox norma ASTM A56.

O prazode validade do produto é indeterminado.
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