
Importante: leia as informações seguintes.
Limitação de responsabilidade: 
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 ou punitivos ou de outro tipo, resultantes de 
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 contactar a Nobel Biocare. 
Uma vez que a utilização deste produto é controlada pelo utilizador, esta é da sua 
responsabilidade. A Nobel Biocare não assume qualquer responsabilidade por danos 
daí resultantes. Tenha em 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.

Descrição:
O PureSet Tray é um tabuleiro cirúrgico reutilizável destinado a ser utilizado em 
combinação com os instrumentos e componentes cirúrgicos da Nobel Biocare. 
O PureSet Tray é utilizado para armazenar e organizar os instrumentos e componentes 
durante os procedimentos cirúrgicos e de reprocessamento. O PureSet Tray é composto 
por três partes: 1) uma base com suportes para colocar os diferentes instrumentos 
e componentes cirúrgicos, 2) um PureSet Plate removível (peça sobresselente) para 
indicar o fluxo de trabalho cirúrgico e a posição dos instrumentos no tabuleiro e 3) uma 
tampa para manter os instrumentos no interior do tabuleiro em segurança durante 
o reprocessamento. Existem versões diferentes do PureSet Tray disponíveis para os 
diferentes sistemas de implante da Nobel Biocare.

Utilização prevista:
O PureSet Tray destina-se a armazenar e organizar os instrumentos e componentes 
cirúrgicos da Nobel Biocare durante a limpeza/esterilização e durante o tratamento 
de implante/protético.

Indicações:
O PureSet Tray é utilizado para armazenar e organizar os instrumentos e componentes 
cirúrgicos da Nobel Biocare durante a limpeza/esterilização e durante o tratamento de 
implante/protético.

Contraindicações:
Não existem contraindicações específicas relevantes para o PureSet Tray.

PureSet Tray
Instruções de utilização

Atenção:
Recomenda-se vivamente a utilização do PureSet Tray exclusivamente com instrumentos 
e componentes cirúrgicos da Nobel Biocare. O armazenamento e a organização de 
instrumentos e componentes de terceiros podem resultar em falhas mecânicas e/ou 
instrumentais.

Recomenda-se vivamente que os médicos dentistas, com ou sem experiência na 
utilização de implantes, façam uma formação especial antes de começarem a utilizar 
um novo método de tratamento. A Nobel Biocare oferece uma vasta gama de cursos 
para vários níveis de conhecimentos e experiência. Para mais informações, visite 
www.nobelbiocare.com.

Quando utilizar um novo dispositivo/método de tratamento pela primeira vez, poderá 
trabalhar com um colega experiente no novo dispositivo/método de tratamento, a fim 
de evitar possíveis complicações. A Nobel Biocare tem uma rede global de mentores 
disponíveis para esse fim.

Todos os componentes, 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.

Para evitar riscar a base de aço inoxidável, não aplique força, torça ou rode a broca ao 
avaliar o comprimento das marcações de profundidade da mesma no calibrador de brocas.

Instruções de reprocessamento:
O PureSet Tray é fornecido não esterilizado e pode ser reutilizado. Antes de utilizar pela 
primeira vez e de reutilizar limpe, desinfete e esterilize o produto seguindo os parâmetros 
recomendados.

Aviso: A utilização de um dispositivo não esterilizado pode provocar infeção de tecidos 
ou doenças infeciosas.

O PureSet Tray foi concebido para limpeza e desinfeção (através de equipamentos de 
desinfeção térmica) tanto manual como automática, assim como para esterilização. 
A secção seguinte descreve passo a passo o reprocessamento do PureSet Tray. Respeite 
rigorosamente as instruções de reprocessamento descritas.

Local de utilização:
1.  Elimine os instrumentos de utilização única, brocas reutilizáveis gastas e outros 

instrumentos reutilizáveis gastos diretamente após a utilização.

2.  Remova o excesso de sujidade dos instrumentos reutilizáveis diretamente após a 
utilização (no máximo 1 hora após a cirurgia) utilizando lenços de papel absorventes. 
Além disso, lave os dispositivos médicos com água corrente.

3.  Durante a cirurgia, coloque sempre os instrumentos reutilizáveis usados no PureSet 
Tray utilizando os suportes designados (ver pictogramas e fluxo de trabalho codificado 
por cores no PureSet Plate). Os instrumentos cortantes devem ser manuseados com 
uma pinça, para evitar lesões.

Contenção e transporte:
1.  Transporte o PureSet Tray para a área onde a limpeza irá ser efetuada logo que 

seja viável. Se houver possibilidade de atrasos na transferência para a área de 
processamento, pondere cobrir o PureSet Tray com um pano húmido ou armazená-lo 
num recipiente fechado para evitar que a sujidade e/ou os detritos sequem.

2.  Armazene o PureSet Tray com os instrumentos num recipiente, para evitar qualquer 
contaminação do ambiente.

Limpeza, desinfeção e secagem automáticas (incluindo pré-lavagem):
1.  Remova todos os instrumentos com várias peças (por exemplo, a Manual Torque 

Wrench Surgical – chave de torque cirúrgica manual) do PureSet Tray e desmonte-os 
de acordo com as respetivas Instruções de Utilização.

2.  Remova todos os instrumentos com lúmenes e áreas de acesso difícil (por exemplo, 
orifícios cegos, cavidades) do PureSet Tray.

3.  Remova o PureSet Plate do PureSet Tray.

4.  Irrigue abundantemente todos os lúmenes e áreas de difícil acesso dos instrumentos 
removidos utilizando uma seringa.

5.  Coloque novamente todos os instrumentos, bem como os instrumentos de várias 
peças desmontados, nos respetivos suportes designados do PureSet Tray.

6.  Coloque o PureSet Tray montado num banho com uma solução de agente de limpeza 
alcalinoA a 0,5% durante 5-10 minutos a uma temperatura de 40 °C com ação 
ultrassónica. As instruções de utilização do fabricante do banho de ultrassons e do 
detergente devem ser seguidas à risca.

Atenção: Não coloque o PureSet Plate no banho de ultrassons.

7.  Coloque o PureSet Tray e o PureSet Plate separadamente no equipamento de 
lavagem/desinfeção. Coloque o PureSet Plate ao lado do PureSet Tray na posição 
vertical.

Atenção: Certifique-se de que o PureSet Plate é removido do PureSet Tray antes de 
efetuar a limpeza e a desinfeção automáticas. 

8.  Efetue a limpeza e a desinfeção automáticas tendo em consideração os requisitos 
nacionais relativos ao valor A0 (EN ISO 15883). As Instruções de Utilização do 
fabricante do equipamento de lavagem e desinfeção devem ser seguidas à risca. 
Os parâmetros seguintes foram utilizados na validação pela Nobel Biocare:
–  2 minutos de pré-lavagem com água desmineralizada fria.

–  5 minutos de lavagem com água da torneira a 55 °C com uma solução de agente 
de limpeza alcalino a 0,5%B.

Atenção: A utilização de uma solução de limpeza com pH ácido (pH inferior a 7) pode 
danificar o PureSet Plate.

–  3 minutos de enxaguamento com água desmineralizada fria.

–  5 minutos de desinfeção térmica com água desmineralizada a 93 °C.

9.  Seque o PureSet Tray e o PureSet Plate seguindo as instruções fornecidas pelo 
fabricante do equipamento de lavagem e desinfeção.

Limpeza, desinfeção e secagem manuais:
1.  Remova todos os instrumentos do PureSet Tray.

2.  Desmonte os instrumentos de várias peças (por exemplo, a Manual Torque Wrench 
Surgical) de acordo com as respetivas Instruções de Utilização.

3.  Remova o PureSet Plate do PureSet Tray.

4.  Limpe manualmente todos os instrumentos de acordo com as informações fornecidas 
nas respetivas Instruções de Utilização para o implante, o componente protético ou 
o instrumento.

5.  Esfregue o PureSet Tray sob água corrente (qualidade da água: água potável) com 
uma escova de nylon de cerdas macias até que toda a sujidade visível tenha sido 
removida.

6.  Submerja a escova de nylon de cerdas macias numa solução de agente de limpeza 
alcalino a 0,5%A a 40 °C. Esfregue o PureSet Plate com a escova de nylon de cerdas 
macias até que toda a sujidade visível tenha sido removida.

Atenção: A utilização de uma solução de limpeza com pH ácido (pH inferior a 7) 
pode danificar o PureSet Plate. Certifique-se de que esfrega a totalidade da superfície. 
Se necessário, repita várias vezes.

7.  Lave o PureSet Plate para remover toda a solução de limpeza (siga as instruções 
fornecidas pelo fabricante da solução de limpeza) com água corrente (qualidade da 
água: água potável).

8.  Irrigue os suportes dos instrumentos com uma pistola de água até que toda 
a sujidade visível seja removida.
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9.  Coloque o PureSet Tray (sem o PureSet Plate) num banho de ultrassons durante 
5-10 minutos com uma solução de agente de limpeza alcalino a 0,5%A a 40 °C. 
As Instruções de Utilização do fabricante do banho de ultrassons e do detergente 
devem ser seguidas à risca.

10.  Lave o PureSet Tray para remover toda a solução de limpeza (siga as instruções 
fornecidas pelo fabricante da solução de limpeza) com água corrente (qualidade da 
água: água potável).

11.  Seque o PureSet Tray e o PureSet Plate com equipamento adequado (ar comprimido).

12.  Submerja o PureSet Tray numa solução de desinfeção a 100%C à temperatura 
ambiente (20 °C ± 10 °C) durante 12 minutos.

Atenção: Não coloque o PureSet Plate na solução de desinfeção.

13.  Desinfete o PureSet Plate com lenços desinfetantesD durante 1 minuto ± 10 segundos 
ou siga as instruções do fabricante.

14.  Lave o PureSet Tray e o PureSet Plate com água desmineralizada 3 vezes durante 
1 minuto ± 10 segundos para remover toda a solução de desinfeção (siga as 
instruções do fabricante da solução de desinfeção).

15.  Seque o PureSet Tray e o PureSet Plate com equipamento adequado (ar comprimido).

16.  Monte o PureSet Tray com o PureSet Plate e os instrumentos reutilizáveis (incluindo 
instrumentos com várias peças).

Atenção: Certifique-se de que o PureSet Plate é colocado cuidadosamente no PureSet Tray.
A, B, C, D Ver a secção "Informações sobre o estudo de validação do reprocessamento" 
para mais pormenores sobre os agentes de limpeza e desinfetantes utilizados durante 
a validação pela Nobel Biocare.

Manutenção e embalagem:
1.  Após a limpeza, a desinfeção e a secagem, inspecione visualmente o PureSet Tray 

(incluindo o PureSet Plate e os instrumentos reutilizáveis) para verificar se estão 
limpos, se funcionam bem e se o texto é legível. Verifique todas as peças garantindo 
que estão livres de sujidade, corrosão e danos. Todos os dispositivos com sinais 
de corrosão e/ou danos têm de ser eliminados e substituídos. O PureSet Plate está 
disponível como peça sobresselente e deve ser substituído assim que a descoloração 
comprometer a visibilidade dos pictogramas ou a legibilidade do texto.

Nota: O PureSet Tray (com exceção do PureSet Plate) foi validado para suportar pelo 
menos 500 ciclos de reprocessamento.

2.  Coloque o PureSet Tray montado num recipiente de esterilização em metal, numa 
bolsa de esterilização ou num pano de esterilização. O recipiente de esterilização 
em metal, a bolsa de esterilização ou o pano de esterilização devem preencher os 
seguintes requisitos:
–  EN ISO 11607 e/ou DIN 58953-7.

–  Adequado para esterilização por vapor (resistência à temperatura até pelo menos 
137 °C, permeabilidade suficiente ao vapor).

–  Proteção suficiente dos instrumentos, bem como da embalagem de esterilização, 
contra danos mecânicos.

–  Para os EUA: Os acessórios de esterilização autorizados pela FDA devem ser 
utilizados para os parâmetros de esterilização recomendados.

Nota: O PureSet Tray não se destina, por si próprio, a manter a esterilidade; destina-se 
a ser utilizado em conjunto com um recipiente de esterilização, uma bolsa de esterilização 
ou um pano de esterilização comercializado de forma legítima, validado e autorizado pela 
FDA para manter a esterilidade dos instrumentos médicos nele guardados até serem 
utilizados.

3.  Identifique o recipiente de esterilização de metal, a bolsa de esterilização ou o pano 
de esterilização com as informações necessárias, nomeadamente a data de validade, 
o lote (se aplicável), informação sobre a esterilidade e o nome do produto com 
o nome do artigo.

Esterilização:
1.  Coloque o PureSet Tray selado no autoclave/equipamento de esterilização. O PureSet 

Tray tem de ser esterilizado no seu estado “pronto a usar”.

2.  Execute o autoclave/equipamento de esterilização com os seguintes parâmetros 
recomendados:
–  EUA: Temperatura 132 °C durante 4 minutos se utilizar o método pré-vácuo 

(recipiente de esterilização, bolsa de esterilização e pano de esterilização) 
e 15 minutos se utilizar o método da gravidade (bolsa de esterilização e pano 
de esterilização). Seque durante 30 minutos.

Os acessórios de esterilização autorizados pela FDA devem ser utilizados para os 
parâmetros de esterilização recomendados.

Atenção: Não utilize a esterilização por gravidade se o PureSet Tray estiver selado num 
recipiente de esterilização.

–  Fora dos EUA: Temperatura 132 °C, máx. 137 °C durante, pelo menos, 4 minutos 
(até 20 minutos) se utilizar o método de extração de ar forçada fracionada ou 
durante, pelo menos, 15 minutos (até 20 minutos) se utilizar o método do vapor 
saturado. Seque durante 30 minutos na câmara.

–  Alternativa para o Reino Unido: Temperatura 134 °C, máx. 137 °C durante, pelo 
menos, 3 minutos (até 20 minutos) se utilizar o método de extração de ar forçada 
fracionada ou durante, pelo menos, 15 minutos (até 20 minutos) se utilizar o 
método do vapor saturado. Seque durante 10 minutos na câmara quando utilizar 
o método de extração de ar forçada fracionada e durante 30 minutos quando 
utilizar o método do vapor saturado.

Nota: A conceção e o desempenho do autoclave podem afetar a eficácia do processo 
de esterilização. Os estabelecimentos de saúde devem, por conseguinte, validar os 
processos que utilizam, utilizando o equipamento e os operadores que processam 
habitualmente os dispositivos. Todos os autoclaves/equipamentos de esterilização devem 
cumprir os requisitos das normas SN EN 13060, EN 285, EN ISO 17665-1, AAMI ST79 
ou da norma nacional relevante e devem ser validados, mantidos e verificados em 
conformidade com as mesmas. As Instruções de Utilização do fabricante do autoclave/
equipamento de esterilização devem ser seguidas à risca.

3.  Após a esterilização, coloque o PureSet Tray selado num local seco e escuro, por 
exemplo, num armário fechado ou numa gaveta. Siga as instruções fornecidas pelo 
fabricante dos recipientes de esterilização, das bolsas de esterilização e dos panos 
de esterilização relativas às condições de armazenamento e à data de validade dos 
produtos esterilizados.

Informações sobre o estudo de validação do reprocessamento da Nobel Biocare:
A Agente de limpeza alcalino – banho de ultrassons: Neodisher® MediClean
B Agente de limpeza alcalino - limpeza automática: Neodisher® MediClean
C Solução de desinfeção manual: CIDEX® OPA
D Desinfeção com lenços: Lenços Meliseptol® HBV

Equipamento de lavagem/desinfeção: Steelco DS 500

Com estas instruções de lavagem e esterilização, a Nobel Biocare faculta um 
procedimento validado para garantir produtos limpos e esterilizados. De acordo com 
a EN ISO 17664, continua a ser da responsabilidade do responsável pelo processamento 
garantir que o reprocessamento efetuado utilizando equipamentos, materiais e pessoal 
no estabelecimento de reprocessamento alcança o resultado desejado. Do mesmo modo, 
qualquer desvio do responsável pelo processamento em relação às instruções fornecidas 
deverá ser devidamente avaliado quanto à eficácia e a possíveis consequências adversas.

Aviso: A utilização de componentes não esterilizados pode provocar infeção de tecidos 
ou doenças infeciosas.

Aviso: Não utilize o dispositivo se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Materiais:
PureSet Tray: aço inoxidável/poliéter-éter-cetona (PEEK)/silicone.

PureSet Plate: alumínio anodizado com impressão.

Eliminação:
A eliminação do dispositivo deve ser realizada em conformidade com os regulamentos 
locais e os requisitos ambientais, tendo em conta os diferentes níveis de contaminação.

Armazenamento, manuseamento e transporte:
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.

  Fabricante: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26  
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suécia. 
Telefone: +46 31 81 88 00. Fax: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com
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1PT Todos os direitos reservados. 

Todos 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 de 
determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. As imagens dos produtos 
não estão necessariamente à escala. 

Número de 
catálogo

Número de lote

Consultar as 
instruções de 
utilização

Não utilizar se 
a embalagem 
estiver danificada

Não esterilizado

Atenção


