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Instruções de Uso -
Kit de Remoção de Parafusos
(Código 3701)

www.nobelbiocare.com

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.

Produtos rotulados com este
símbolo indicam uso único.
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Encaixe manual

O Kit de Remoção de Parafusos NobelReplace (Código 3701) é projetado
para remover do corpo do implante o eixo rosqueado de um parafuso
fraturado. As ferramentas podem ser usadas com uma peça de mão de baixa
velocidade operando em modo reverso (sen�do an�-horário) a uma
velocidade máxima de 50 rpm com o encaixe manual que acompanha o kit.

Remova as ferramentas da caixa e esterilize-as antes de usar. Esterilizar em
autoclave a vapor à temperatura de 134°C durante quatro (4) minutos. Não
ultrapassar a temperatura de 160°C.

Etapa 1 Para remover o eixo do parafuso de dentro do implante, coloque a
ponta da ferramenta n° 1 no parafuso fraturado e gire-a no sen�do an�-
horário aplicando-lhe simultaneamente uma leve pressão. Os dentes
situados na extremidade da ferramenta foram concebidos para agarrar o
parafuso e removê-lo.

Na maioria dos casos, esta ferramenta removerá do implante o eixo do
parafuso, sem necessidade de trabalho adicional.

Se o eixo do parafuso não puder ser removido com a ferramenta n° 1, passe
para a Etapa 2.

Etapa 2 Coloque uma broca esférica n° 1 em uma peça de mão de alta
velocidade. Com ela faça um pequeno sulco no centro do parafuso
fraturado. Em seguida, coloque na peça de mão a broca n° 2 fornecida.
U�lizando irrigação abundante, realize uma perfuração de 1 a 2 mm de
profundidade, u�lizando o sulco como guia. Deverá tomar cuidados
especiais afim de permanecer no centro do parafuso, de forma a não
danificar a rosca interna do implante. Conecte o encaixe manual à
ferramenta n° 2. Coloque então a ponta da ferramenta no furo do parafuso e
gire-a no sen�do an�-horário aplicando simultaneamente uma ligeira
pressão.

Etapa 3 Se um parafuso de reposição não puder ser facilmente rosqueado no
implante, as roscas devem ser limpas u�lizando um instrumento macho de
tarraxa. Siga com cuidado as instruções fornecidas com o instrumento
formador de roscas. Consulte a tabela de aplicação abaixo para escolher o
instrumento formador de rosca adequado.

Código do instrumento Tamanhos do implante
formador de rosca

2148 3,25 e 3,8 sem hexágono

3000 3.8, 4.5, 5.0, & 6.0 HL
4.3 (RP), 5.0 (WP), 6.0 Select

Obs.: O Kit de Remoção de Parafusos Protéticos é projetado
exclusivamente para uso único.
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