NobelPearl™ Tapered Dental Implant System
Instruções de utilização

Utilização prevista:

Limitação de responsabilidade:
Os implantes NobelPearl™ Tapered integram um conceito geral e podem ser utilizados
apenas em combinação com os componentes e instrumentos originais adequados,
em conformidade com as instruções do fabricante. A utilização de peças não conformes
pode afetar a função dos implantes e dos pilares e resultar, assim, no fracasso do implante.
A aplicação correta é da exclusiva responsabilidade do utilizador e está fora do controlo
da Nobel Biocare e da Dentalpoint AG. A Nobel Biocare e a Dentalpoint AG não assumem
qualquer responsabilidade ou obrigação por danos devidos a utilização indevida.

O sistema de implantes NobelPearl™ destina-se a ser colocado cirurgicamente no osso
do maxilar e da mandíbula de modo a proporcionar suporte a dispositivos protéticos,
como, por exemplo, dentes artificiais, para restaurar a função mastigatória do paciente.
Pode ser utilizado para restaurações unitárias ou múltiplas.

Descrição:
Implantes:
Os implantes NobelPearl™ Tapered estão disponíveis em diferentes comprimentos,
especificados nas atuais listas de produtos.
Nota: NobelPearl™ Cover Screw Inter-X (parafuso de cobertura) incluído.
Comprimento: o comprimento dos implantes NobelPearl™ Tapered especificado na
embalagem refere-se ao comprimento endo-ósseo do implante.
Material: os implantes NobelPearl™ Tapered são fabricados em zircónia/dióxido de
zircónio biocompatível. O NobelPearl™ Cover Screw Inter-X é fabricado em PEEK
(poliéter-éter-cetona).
Superfície: os implantes NobelPearl™ Tapered apresentam uma superfície em ZERAFIL™
(submetida a jatos de areia e tratada com ácido).

– Danos no implante, no pilar, em componentes ou em instrumentos
– Folga do pilar ou de outros componentes

Contraindicações:

Não é possível garantir o sucesso em 100% dos implantes. A inobservância das
limitações de utilização e passos de trabalho indicados poderá conduzir a falhas.

O tratamento com implantes é contraindicado em pacientes nas seguintes condições:
− Pacientes que carecem das condições médicas necessárias para um procedimento
cirúrgico oral
– Má qualidade do osso, isto é, se não for possível garantir uma fixação estável do
implante (estabilidade primária)
– Desenvolvimento incompleto do osso

Comprimento do implante
(endo-ósseo)

– Doenças infeciosas agudas ou crónicas

RP

∅ 4.2 mm

8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

– Doenças que provoquem insuficiências microvasculares

WP

∅ 5.5 mm

8 mm, 10 mm, 12 mm

– Doenças sistémicas

Materiais:
– Os pilares NobelPearl™ são fabricados em dióxido de zircónio
– O NobelPearl™ Definitive Clinical Screw é fabricado em VICARBO® (PEEK-CF) (poliéteréter-cetona – fibra de carbono)
– Os pilares NobelPearl™ Healing são fabricados em PEEK
– Os pilares NobelPearl™ Temporary são fabricados em PEEK
– O NobelPearl™ Temporary Clinical Screw é fabricado em PEEK-CW30
Instrumentação:
A NobelPearl™ Tapered Twist Drill (broca espiral cónica), as NobelPearl™ Tapered Drills
(brocas cónicas), as NobelPearl™ Tapered Dense Bone Drills (brocas cónicas para osso
denso) e as NobelPearl™ Tapered Screw Taps (formadoras de rosca) devem ser usadas
em conjunto com os implantes NobelPearl™ Tapered. Todas as brocas são reutilizáveis.
As Tapered Drills são exclusivas para cada comprimento de implante. O diâmetro é
indicado em cada instrumento através de codificação de cores.
Materiais:

– Aspiração de componentes

O sistema de implantes NobelPearl™ destina-se a ser colocado cirurgicamente no osso
do maxilar e da mandíbula de modo a proporcionar suporte a dispositivos protéticos,
como, por exemplo, dentes artificiais, para restaurar a estética e a função mastigatória
do paciente. O sistema de implantes NobelPearl™ pode ser utilizado para restaurações
unitárias ou múltiplas. Os implantes NobelPearl™ Tapered destinam-se a ser utilizados
com carga diferida. Os implantes NobelPearl™ Tapered são especialmente indicados para
pacientes com alergias/intolerâncias a metais e doenças crónicas causadas por alergias/
intolerâncias a metais.

Diâmetro do
implante

Nota: o NobelPearl™ Definitive Clinical Screw (parafuso clínico definitivo) é fornecido
com os pilares NobelPearl™. O NobelPearl™ Temporary Clinical Screw (parafuso clínico
temporário) é fornecido com o pilar NobelPearl™ Temporary.

A inobservância do procedimento estabelecido nas presentes instruções pode lesionar
o paciente e/ou provocar alguma ou todas as seguintes complicações:

Indicações:

Plataforma do implante

Pilares:
Um pilar pré-fabricado para implante dentário para ser conectado diretamente ao implante
dentário endo-ósseo, concebido para ser utilizado como auxiliar na reabilitação protética.

Efeitos secundários e interações, complicações com os pilares
e acessórios NobelPearl™:

– Osteíte maxilar crónica subaguda

– Mau estado clínico geral do paciente
– Abuso de qualquer tipo de substância
– Má higiene oral e pacientes pouco motivados e não cooperativos
– Grupos vulneráveis de pacientes (por exemplo, mulheres lactantes)
Nota: tenha em atenção as contraindicações gerais no âmbito dos implantes médicos.
Os problemas periodontais necessitam de tratamento adequado antes da colocação de
implantes.

Efeitos secundários, interações e precauções; complicações com os
implantes e acessórios NobelPearl™ Tapered:
Imediatamente após a colocação de implantes dentários devem ser evitadas atividades
que exijam um esforço físico considerável.
Deve ser facultada ao paciente informação sobre efeitos secundários, interações,
precauções e complicações com os implantes NobelPearl™ Tapered.
Algumas das complicações possíveis na sequência da colocação de implantes dentários são:
Sintomas temporários: dor, tumefação, dificuldades fonéticas, inflamação gengival.
Sintomas mais persistentes: dor crónica associada ao implante dentário, parestesia
permanente, disestesia, perda de osso marginal, osteólise, osseointegração fraca ou
inexistente, infeção localizada ou sistémica, fístulas oroantrais ou oronasais, alterações
desfavoráveis nos dentes adjacentes, danos irreversíveis nos dentes adjacentes, fraturas
do implante, do maxilar, do osso ou da prótese, problemas estéticos, lesões nos nervos,
esfoliação e hiperplasia.

– A NobelPearl™ Tapered Twist Drill é fabricada em aço inoxidável.
– As NobelPearl™ Tapered Drills, NobelPearl™ Tapered Dense Bone Drills e NobelPearl™
Tapered Screw Taps são fabricadas em aço inoxidável com um revestimento de DLC
(carbono-diamante).

– Restauração protética definitiva imprópria ou funcionamento deficiente da coroa,
ponte ou outra prótese definitiva
– Deficiência da função mastigatória do paciente
– Fracasso do implante e/ou
– Remoção do implante

Avisos:

Quando manipulados intraoralmente, os produtos devem ser protegidos contra a
aspiração. A aspiração de produtos pode provocar uma infeção ou lesões físicas
imprevistas.
Apesar das elevadas taxas de sucesso com os implantes NobelPearl™ Tapered, não é
de excluir a possibilidade de fracassos. As razões para tal são específicas em cada caso
e frequentemente não evidentes. Essas razões devem ser documentadas e comunicadas
ao fabricante.

Atenção/Precauções:
Utilização clínica:
É essencial o manuseamento em condições de esterilidade. Os implantes NobelPearl™
Tapered e o NobelPearl™ Cover Screw Inter-X (parafuso de cobertura) destinam-se a
uma única utilização. Em circunstância alguma se deve utilizar implantes ou parafusos de
cobertura já utilizados, não esterilizados ou contaminados. A reutilização de dispositivos
de utilização única pode levar a infeções, inflamações ou perda do implante.
Manuseamento e armazenamento da embalagem esterilizada:
A embalagem de armazenamento só deve ser aberta pouco antes da colocação
do implante. Antes de abrir a embalagem esterilizada deve verificar-se se não está
danificada. Quaisquer danos à embalagem esterilizada (blister) podem afetar a
esterilidade dos produtos nela contidos. Quando retirar o implante da embalagem, siga
as instruções validadas relativas às condições de assepsia. Os implantes NobelPearl™
Tapered devem ser armazenados na embalagem original, em ambiente fresco
(temperatura ambiente) e seco e protegidos da exposição direta à luz solar.
Aconselha-se atenção especial em pacientes nas seguintes condições:
– Hipertensão
– Enfarte do miocárdio nos últimos seis meses
– Enfarte cerebral e apoplexia cerebral: Nos casos em que o estado da doença seja grave
e o paciente esteja a tomar anticoagulantes.
– Diabetes
– Tabagismo
– Osteomielite crónica
− Bruxismo
– Afeção do fecho da boca (afeção da articulação temporomandibular, anquilose da
articulação temporomandibular, ressecção pós-tumoral)
– Anormalidade de estruturas anatómicas que possam interferir com os implantes,
como os seios maxilares ou o nervo alveolar inferior
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Importante: leia as informações seguintes.

Os implantes NobelPearl™ Tapered e o NobelPearl™ Cover Screw Inter-X (parafuso de
cobertura) são submetidos a esterilização por vapor.
Reesterilização: se a embalagem estiver danificada ou mal fechada, os implantes
NobelPearl™ Tapered não devem ser utilizados nem reesterilizados. O mesmo se aplica
a implantes fora de prazo. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por
implantes reesterilizados.
Reprocessamento e preparação de dispositivos médicos/requisitos gerais:
Consulte as normas e diretrizes legais aplicáveis no seu país aos consultórios médicos
e hospitais. Tenha em especial atenção as especificações relativas à inativação efetiva
de priões. O tratamento implica sempre um risco de contaminação e infeção. Tome
medidas preventivas para eliminar ou reduzir ativamente o risco tanto quanto possível.
Tais medidas incluem:
– a avaliação dos riscos associados à intervenção médica e a decisão sobre os meios de
proteção adequados
– desenvolvimento de procedimentos sistemáticos no fluxo de trabalho, de modo a evitar
a contaminação e as lesões
– registo cuidado do historial clínico de cada paciente, a fim de evitar o risco de contágio
individual.
Todos os dispositivos médicos abertos e disponibilizados para utilização devem ser
considerados contaminados e reprocessados da mesma forma que o equipamento
usado. Organize o transporte de dispositivos contaminados de modo a não pôr em perigo
membros do pessoal, colegas nem terceiros. Todos os membros do pessoal devem usar
vestuário e luvas de proteção.
Os produtos médicos podem sofrer corrosão, se forem armazenados em soro fisiológico.
Os instrumentos devem ser completamente submergidos nos tabuleiros de esterilização,
sem bolhas de ar. O uso de água desmineralizada para enxaguar os instrumentos depois
da desinfeção é absolutamente necessário, a fim de evitar manchas de água e a formação
de cristais. Esses resíduos comprometeriam o posterior processo de esterilização.
O utilizador é responsável pela esterilidade dos produtos que utiliza. Por conseguinte,
deve utilizar procedimentos validados de limpeza, desinfeção e esterilização dos
seus dispositivos e produtos médicos. Deve garantir a manutenção regular do seu
equipamento e observar todos os parâmetros de processamento em cada ciclo.
Tenha em atenção a vida útil dos produtos em embalagem esterilizada (ficha de dados
do fabricante). O reprocessamento termina com a disponibilização para utilização.
O indicador de esterilização e a data de esterilização devem estar indicados em todas
as embalagens esterilizadas.
Importante:
– Os produtos fornecidos não esterilizados (como as brocas e os pilares) devem ser
esterilizados antes de serem utilizados num paciente pela primeira vez.
– Depois de utilizados, todos os dispositivos médicos reutilizáveis devem ser
reprocessados de acordo com o procedimento descrito.
Reprocessamento automático:
Para que a limpeza automatizada seja eficaz, deve ser precedida por uma limpeza manual.
Desse modo, as impurezas de grandes dimensões (restos de sangue, tecido e osso)
serão removidas. Enxague os instrumentos com água corrente fria imediatamente após
a sua utilização e use uma escova fina de nylon para eliminar as impurezas de grandes
dimensões. Coloque depois os instrumentos no tabuleiro de limpeza do seu dispositivo
de desinfeção e limpeza.
Limpeza por ultrassons (opcional):
Se os instrumentos estiverem muito sujos e não for possível remover manualmente as
impurezas de grandes dimensões, recomenda-se a limpeza num banho ultrassónico.
Importante: o agente de limpeza deve ser compatível com os produtos. Observe os tempos
de aplicação e as concentrações especificados pelo fabricante.
Limpeza automatizada:
Utilize apenas equipamento de limpeza e desinfeção adequado às necessidades de
limpeza automatizada. A avaliação dos mesmos cabe ao utilizador, com base em
processos de limpeza estabelecidos. Coloque as peças no tabuleiro de limpeza de acordo
com as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento. Estão disponíveis no
mercado agentes de limpeza e desinfeção. Recomendamos: “neodisher MediClean”
e “neodisher Z” como agente de neutralização (ambos da Dr. Weigert, Hamburgo).

Observe as informações do fabricante sobre dosagem e utilização. Recomendamos água
completamente desmineralizada para a limpeza de instrumentos e para o enxaguamento
final. O programa de limpeza e desinfeção selecionado deve ser executado com a
temperatura ideal para a remoção de sangue (45 °C–55 °C).
Exemplo de um programa de limpeza:
– Pré-enxaguamento com água da torneira: 4 min
– Limpeza com agente de limpeza alcalino 45 °C–55 °C: 10 min

Procedimento:
A preparação pré-cirúrgica inclui:
– Histórico geral e local do paciente, exame médico geral (hemograma, diabetes, etc.),
consulta com um médico de medicina interna ou clínica geral, bem como um exame
local clínico e radiológico
– Prestar informações ao paciente sobre indicações, contraindicações, possibilidade de
sucesso ou fracasso
– Preparação pré-cirúrgica e protética e consulta com um técnico laboratorial de prótese
dentária

– Neutralizar: 6 min
– Enxaguamento intermédio: 3 min

– Seleção de um implante anatomicamente adequado com base em radiografia e outras
técnicas.

– Desinfeção: 5 min
– Secagem (máx. 130 °C): 5 min
Antes do processo de esterilização, verifique se as peças limpas, secas e desinfetadas
estão corroídas ou danificadas.

Nota: as condições do paciente em termos anatómicos e higiénicos têm de ser avaliadas
caso a caso. Caso as condições sejam desfavoráveis, a colocação de implantes é
contraindicada.

Reprocessamento manual:
Após utilização coloque os produtos numa solução desinfetante, para evitar que sequem
e como medida de proteção pessoal. Remova as impurezas de grandes dimensões
(restos de sangue, tecido e osso). Para isso, retire os instrumentos do tabuleiro e limpe-os
com água corrente fria e uma escova fina de nylon. Nunca use uma escova de metal nem
palha-de-aço nesta fase!

Período de cicatrização:
O período mínimo de cicatrização para todos os implantes NobelPearl™ Tapered é de
3 meses na mandíbula e de 6 meses no maxilar.

Limpeza por ultrassons (opcional):
Se os instrumentos estiverem muito sujos e não for possível remover manualmente as
impurezas de grandes dimensões, recomenda-se a limpeza num banho ultrassónico.

A

Procedimento cirúrgico:
A imagem A mostra as marcas de profundidade da broca nas brocas, com a
profundidade correspondente a um implante de 8 mm colocado 1.6 mm acima da crista.

Importante: o agente de limpeza deve ser compatível com os produtos. Observe os
tempos de aplicação e as concentrações especificados pelo fabricante.
Limpeza:
Antes de limpar os produtos, enxague-os com um jato de água fria desmineralizada.
Desmonte todos os produtos que possam ser desmontados. Um agente de limpeza
adequado é, por exemplo, o “neodisher MediClean” (Dr. Weigert, Hamburgo). Coloque
as peças num banho de limpeza novo, de acordo com as informações do fabricante.
Limpe as peças com uma escova de nylon. Enxague as peças várias vezes em água
desmineralizada e verifique se estão corroídas ou danificadas.
Desinfeção:
Coloque os produtos que precisam de ser desinfetados num banho de desinfeção novo.
O líquido deve cobri-los completamente. O desinfetante de instrumentos ID 212 (Dürr
System Hygiene), por exemplo, é um desinfetante adequado.
Enxaguamento e secagem:
Depois de desinfetar os produtos, enxague-os abundantemente com água
desmineralizada. Utilize ar comprimido isento de resíduos para secar os instrumentos.
Esterilização:
Volte a montar os dispositivos médicos desmontados antes de iniciar o processo de
esterilização. Coloque os produtos limpos e desinfetados separadamente no tabuleiro de
esterilização adequado. Pode também esterilizar os produtos separadamente. Coloque
depois os tabuleiros cheios e/ou os produtos separados num saco não reutilizável
próprio para equipamento de esterilização a vapor (sacos simples ou duplos) e/ou num
recipiente de esterilização. Os sacos para utilização em processos de esterilização a
vapor devem corresponder às especificações das normas DIN EN ISO 11607 / ANSI/
AAMI ST79 / AAMI TIR12:2010. Seguem-se dois exemplos: um saco de esterilização
não reutilizável (saco simples ou duplo) com tolerância à temperatura, pelo menos,
até 137 °C (cerca de 278.6 °F) e uma permeabilidade ao vapor que permita proteção
adequada contra danos mecânicos ou então um recipiente de esterilização, que deve ser
submetido a manutenção regular de acordo com as especificações do fabricante. Alguns
instrumentos, como a brocas, formadoras de rosca e sondas de profundidade, têm
posições próprias na caixa NobelPearl™ Tapered Surgery Kit Box (caixa de kit cirúrgico),
onde podem ser colocados para esterilização. A esterilização é efetuada em autoclave nos
EUA: 132 °C com um período de retenção de pelo menos 4 minutos e subsequentemente
20 minutos de secagem. Resto do mundo: 134 °C com um período de retenção de pelo
menos 7 minutos e subsequentemente 20 minutos de secagem a vácuo. As peças devem
então ser marcadas com a data da esterilização e guardadas em local seco e protegido do
pó. EUA: se as peças forem armazenadas depois da esterilização, devem ser guardadas
em acessórios, como panos ou recipientes, autorizados pela FDA.
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14 mm
12 mm
10 mm

Altura do colo
1.6 mm

8 mm

Comprimento
do implante 8 mm

1 mm
NobelPearl
Tapered Twist
Drill 2.3 mm

NobelPearl Tapered NobelPearl
Tapered
Depth/Direction
Indicator (indicador
Drill RP
de profundidade/
4.2 x 8 mm
direção)

NobelPearl
Tapered Dense
Bone Drill
RP 4.2 mm

NobelPearl
Tapered
Screw Tap
RP 4.2 mm

A imagem B apresenta os passos do protocolo e a “Linha de Referência do Produto”
referentes a um implante NobelPearl™ Tapered RP 4.2 x 8 mm colocado 1.6 mm acima
da crista. Prepare o leito do implante utilizando a NobelPearl™ Tapered Twist Drill 2.3 mm
(broca espiral) e a NobelPearl™ Tapered Drill (broca cônica) correspondente, dependendo
do implante a ser colocado, do seu comprimento e da plataforma.
A imagem C apresenta os passos do protocolo e a “Linha de Referência do Produto”
referentes a um implante NobelPearl™ Tapered WP 5.5 x 8 mm colocado 1.6 mm acima da
crista. NobelPearl™ Tapered Twist Drill 2.3 mm e NobelPearl™ Tapered Drill correspondente,
dependendo do implante a ser colocado, do seu comprimento e da plataforma.
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Limpeza e esterilização:

Nota: aos diferentes tamanhos de plataforma correspondem diferentes rpm das brocas.
Consulte os valores nas imagens B e C.

Importante: se as brocas e instrumentos forem utilizados mais do que uma vez, coloqueos numa solução salina enquanto não estiverem a ser utilizados.

B

Em alternativa, o implante pode também ser colocado 0.6 mm acima da crista (em vez
de 1.6 mm). Neste caso, a NobelPearl™ Tapered Drill e a NobelPearl™ Tapered Screw Tap
devem ser introduzidas 1 mm mais fundo, como se mostra na imagem D.
Nota: recomenda-se que os implantes com 14 mm de comprimento não sejam
colocados 0.6 mm acima da crista.

2.	Aperte o implante por meio da Manual Torque Wrench (chave de torque manual) com
um torque de colocação de 20-30 Ncm. O torque máximo para os implantes RP e WP
é de 45 Ncm. Não exceda este torque. O NobelPearl™ Implant Driver Inter-X tem um
ponto de fratura predeterminado de aproximadamente 50 Ncm.

máx. 45 Ncm

D

3.	Conecte e aperte o NobelPearl™ Cover Screw Inter-X ao implante por meio do
NobelPearl™ Implant Driver Inter-X ou da NobelPearl™ Screwdriver (chave de
parafusos). Não exceda o torque máximo de 5 Ncm.
– Opção 1: cicatrização fechada (recomendada).
14 mm
12 mm

Altura do colo
0.6 mm

Nível do
Osso
Altura do colo
1.6 mm

8 mm

Comprimento
do implante
8 + 1 = 9 mm

Comprimento
do implante
8 mm

1 mm
NobelPearl
Tapered
Twist Drill
2.3 mm

1 mm
NobelPearl
Round Bur
(broca redonda)
2 mm
máx. 800 rpm

NobelPearl
NobelPearl
NobelPearl
NobelPearl
NobelPearl
Tapered
Tapered
Tapered
Tapered Drill Tapered Dense
Screw Tap
Bone Drill
Twist Drill
Drill NP
RP 4.2 x 8mm
RP
4.2 mm
RP 4.2 mm
2.3 mm
3.5 x 8 mm máx. 600 rpm
(opcional para máx. 15 rpm
máx. 800 rpm máx. 700
osso denso)
rpm
máx. 600 rpm

NobelPearl
Tapered
Drill NP
3.5 x 8 mm

NobelPearl
Tapered
Dense
Bone Drill
RP 4.2 mm
(opcional
para osso
denso)

NobelPearl
Tapered
Drill RP
4.2 x 8 mm

NobelPearl
Tapered
Screw Tap RP
4.2 mm

A título opcional, pode ser utilizado o NobelPearl™ Tapered Drill Stop (stop de broca) para
controlar com precisão a profundidade de perfuração. O NobelPearl™ Tapered Drill Stop é
colocado no corpo da broca NobelPearl™ Tapered Drill. Permite a colocação do implante
1.6 mm ou 0.6 mm acima da crista (E).

C

E

1.6 mm

Nível do
Osso

0.6 mm

Nível do
Osso

1 mm
0.6 mm acima
da crista, sem
stop da broca

1.6 mm acima 1.6 mm acima da
Implante
da crista, sem crista, com stop 1.6 mm acima
stop da broca
da broca
da crista

Recomenda-se que utilize a NobelPearl™ Tapered Screw Tap (formadora de rosca) em
todo o seu comprimento.
Atenção: a profundidade efetiva de perfuração é até 1 mm mais profunda que o respetivo
implante.
Em situações em que as estruturas adjacentes (dentes naturais) interfiram com a cabeça
de ângulo e impeçam a broca de atingir a profundidade pretendida, pode-se utilizar o Elos
Drill Extender (extensor de brocas).

1 mm
Implante
0.6 mm acima
da crista

RP
Ø 4.2 mm

RP
Ø 4.2 mm

WP
Ø 5.5 mm

WP
Ø 5.5 mm

1.5 mm

F
3.5 mm

1 mm
NobelPearl
NobelPearl
NobelPearl
NobelPearl NobelPearl NobelPearl
NobelPearl
Tapered
Round Bur Tapered Twist
Tapered
Tapered Screw
Tapered
Tapered
Dense Bone
(broca redonda) Drill 2.3 mm
Drill NP
Tap WP
Drill WP
Drill RP
Drill
WP
2 mm
máx. 800
3.5 x 8 mm 4.2 x 8 mm 5.5 x 8 mm
5.5 mm
5.5 mm
máx. 800 rpm
máx. 700 rpm máx. 600
máx. 15 rpm
rpm
máx. 500
(opcional para
rpm
rpm
osso denso)
máx. 500
rpm

0.6 mm acima
da crista, com
stop da broca

O espaçamento de perfuração recomendado entre estruturas adjacentes (dentes naturais
ou implantes) é indicado na imagem F.

3.7 mm

Comprimento do
implante 8 mm

3.3 mm

Altura do colo
1.6 mm

1.5 mm

mm
mm
mm
mm

Pilar de cicatrização:
Conecte e aperte o NobelPearl™ Healing Abutment Inter-X (pilar de cicatrização) ao
implante por meio da NobelPearl™ Screwdriver (chave de parafusos). Não exceda
o torque máximo de 5 Ncm.

0.6 mm acima
da crista

1.6 mm acima
da crista

14
12
10
8

– Opção 2: cicatrização aberta em presença de uma gengiva adjacente espessa.

Coloque e cubra o implante:
1.	Abra a embalagem do implante e retire-o com o NobelPearl™ Implant Driver Inter-X
(transportador de implante). Coloque o implante na osteotomia. Idealmente,
os implantes são colocados a baixa velocidade (no máximo, 15 rpm).
Importante: nunca utilize o NobelPearl™ Rescue Driver Inter-X (transportador
de recuperação) para a colocação.
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Restauração protética provisória:
1.	Conecte e aperte o NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X (pilar provisório) ao
implante por meio da NobelPearl™ Screwdriver (máx. 15 Ncm). Certifique-se de que
utiliza o NobelPearl™ Temporary Clinical Screw Inter-X (parafuso clínico temporário).
Distingue-se pelos três sulcos na cabeça do parafuso (consulte o círculo).
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b. Volte a colocar a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X na impressão
com a NobelPearl™ Implant Replica Inter-X e certifique-se de que está totalmente
encaixada. Crie um modelo original.

Modelo original

Material de impressão

2.	Se necessário, ajuste extraoralmente a altura do NobelPearl™ Temporary Abutment
Inter-X e faça uma restauração protética provisória.
Processamento da restauração protética provisória: é preferível trabalhar o
polímero com instrumentos revestidos a diamante de grão fino a alta velocidade.
Este processo tem lugar extraoralmente com ligeira pressão e irrigação eficaz.
Atenção: a utilização do NobelPearl™ Temporary Abutment Inter-X está limitada
a 180 dias.
Toma de impressão com moldeira fechada:
1.	Procedimento clínico:
a. 	 Coloque a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X (coifa de impressão de
moldeira fechada) sobre o implante. Certifique-se de que a NobelPearl™ Impression
Coping Closed Tray Inter-X está perfeitamente encaixada no implante. Para ter a
certeza, mova no sentido contrário. Quando a NobelPearl™ Impression Coping Closed
Tray Inter-X estiver encaixada na posição correta, aparafuse o pino guia. Tire uma
radiografia para verificar se o encaixe está correto.

Toma de impressão com moldeira aberta:
1. Procedimento clínico:
a. Coloque a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X (coifa de impressão
de moldeira aberta) sobre o implante. Certifique-se de que a NobelPearl™ Impression
Coping Open Tray Inter-X está perfeitamente encaixada no implante. Para ter a
certeza, mova no sentido contrário. Quando a NobelPearl™ Impression Coping Open
Tray Inter-X estiver encaixada na posição correta, aparafuse o pino guia. Tire uma
radiografia para verificar se o encaixe está correto.

b. Crie um modelo original. Remova o pino guia antes de remover a impressão.

Modelo original

Material de impressão

Fabrico da supraestrutura no laboratório:
Selecione um pilar adequado. Se necessário, ajuste a altura do pilar. As modificações
dos pilares devem ser realizadas com irrigação suficiente e contínua sob pressão
ligeira. Utilize alta velocidade (turbinas) e granulometria fina (anel vermelho, inferior a
50 μm). O sobreaquecimento local provoca microfissuras e leva à destruição do pilar.
Ao desgastar o pilar, pode utilizar uma NobelPearl™ Implant Replica Inter-X como
suporte, para proteger a conexão. Só a parte cónica do pilar pode ser encurtada.

b. Registe uma impressão utilizando uma moldeira aberta. Desaparafuse o pino guia e
remova a impressão. Envie a impressão, incluindo o pino guia, para o laboratório de
prótese dentária.

2. Procedimento de laboratório:
a. Conecte a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray Inter-X à NobelPearl™ Implant
Replica Inter-X (réplica de implante). Certifique-se de que a NobelPearl™ Impression
Coping Closed Tray Inter-X está perfeitamente encaixada na NobelPearl™ Implant
Replica Inter-X. Para ter a certeza, mova no sentido contrário. Quando a NobelPearl™
Impression Coping Closed Tray Inter-X estiver encaixada na posição correta, aparafuse
o pino guia.

Material de impressão

Pode optar por uma coroa/ponte monolítica constituída por diversos polímeros
otimizados ou dióxido de zircónio ou por uma coroa/ponte totalmente em cerâmica, em
camadas múltiplas ou injetada, sobre uma coifa em dióxido de zircónio. Certifique-se de
que respeita as dimensões mínimas do material protético de acordo com as instruções
do fabricante. Não faça uma restauração protética com cantilever.
2. Procedimento de laboratório:
a. Conecte a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray Inter-X à NobelPearl™ Implant
Replica Inter-X. Certifique-se de que a NobelPearl™ Impression Coping Open Tray
Inter-X está perfeitamente encaixada na NobelPearl™ Implant Replica Inter-X. Para ter
a certeza, mova no sentido contrário. Quando a NobelPearl™ Impression Coping Open
Tray Inter-X estiver encaixada na posição correta, aparafuse o pino guia.

Pode utilizar para o trabalho no laboratório o NobelPearl™ Lab Screw Inter-X (parafuso
de laboratório). O torque máximo para o NobelPearl™ Lab Screw Inter-X é de 5 Ncm.
Nota: o NobelPearl™ Lab Screw Inter-X é amarelo e não apresenta sulcos na cabeça
do parafuso. O NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X (parafuso clínico definitivo)
é preto e também não apresenta sulcos na cabeça do parafuso.
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b. Registe uma impressão utilizando uma moldeira fechada. Remova a impressão.
Desaparafuse o pino guia e remova a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray
Inter-X do implante. Volte a colocar a NobelPearl™ Impression Coping Closed Tray
Inter-X com o pino guia na impressão. Envie a impressão para o laboratório de
prótese dentária.
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Fabricante e distribuidor:
Dentalpoint AG, Bodenäckerstrasse 5,
 8957 Spreitenbach, Suíça
T: +41 (0) 44 388 36 36
Distribuidor: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26,
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Suécia

1. Restauração protética aparafusada:
a. Canal de parafuso padrão:
Certifique-se de que o diâmetro do canal do parafuso permite a introdução e remoção
do NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X depois de a coroa/ponte estar
cimentada no pilar. O diâmetro mínimo do canal de parafuso para o NobelPearl™
Definitive Clinical Screw Inter-X é de ∅2.8 mm.

Distribuído na Austrália por:
Nobel Biocare Australia Pty Ltd
Level 4/7 Eden Park Drive
Macquarie Park, NSW 2114, Austrália
Telefone: +61 1800 804 597
Distribuído na Nova Zelândia por:
Nobel Biocare New Zealand Ltd
33 Spartan Road
Takanini, Auckland, 2105, Nova Zelândia
Telefone: +64 0800 441 657

b. Canal de parafuso de diâmetro reduzido:
Em alternativa, o canal de parafuso pode ser reduzido a ∅2.2 mm. A NobelPearl™
Screwdriver pode ser utilizada para criar o canal de parafuso. Quando utilizar um
canal do parafuso de diâmetro reduzido, o NobelPearl™ Definitive Clinical Screw
Inter-X deve ser introduzido no pilar no laboratório antes de cimentar a coroa/ponte
no pilar. Antes de cimentar a coroa/ponte no pilar, sele o canal de parafuso com cera,
a fim de evitar que o cimento entre no canal de parafuso. O NobelPearl™ Definitive
Clinical Screw Inter-X não pode ser introduzido ou removido depois de cimentar
a coroa/ponte. Se o pilar tiver sido encurtado, certifique-se de que o NobelPearl™
Definitive Clinical Screw Inter-X dispõe de espaço suficiente na vertical para ser
aparafusado e desaparafusado.
c. Colocação da restauração protética.
Conecte a restauração protética ao implante aplicando uma ligeira pressão. Certifiquese de que está totalmente encaixada no implante. Aperte a restauração protética a
25 Ncm com a NobelPearl™ Screwdriver e a Manual Torque Wrench (chave de torque
manual). Não exceda o torque de aperto máximo do NobelPearl™ Definitive Clinical
Screw Inter-X de 25 Ncm. O NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X só pode
ser apertado com o torque máximo uma única vez. Recomenda-se a verificação do
encaixe do pilar utilizando uma radiografia.

Tenha em atenção:

Uso exclusivo
por receita
médica

Não esterilizado

Atenção

Data de fabrico

Fabricante

Consultar as
instruções
de utilização

Esterilizado a vapor

Não reutilizar

Não utilizar se
a embalagem
estiver danificada

Número
de catálogo

Número de lote

Data de
validade

Manter seco

Manter afastado
da luz solar

Não esterilizado

As especificações anteriores constituem um resumo das fases operacionais mais
importantes. Recomenda-se vivamente que os médicos dentistas sejam orientados por
um utilizador experiente.
Documentação/rastreabilidade: o fabricante recomenda uma documentação clínica,
radiológica, fotográfica e estatística completa. A rastreabilidade dos implantes tem de
ficar garantida. Utilize as etiquetas autocolantes incluídas na embalagem esférica para
a documentação no ficheiro do paciente.

Disponibilidade:
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.

PT 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 num determinado caso, marcas comerciais da
Nobel Biocare. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala.
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2. Restauração protética cimentada:
Se for necessária uma restauração protética cimentada, fabrique a coroa/ponte sem
o canal de parafuso. Pegue no NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X com
a NobelPearl™ Screwdriver e coloque-o no pilar até ouvir o clique de encaixe no
sulco fino do canal de parafuso. Utilize a NobelPearl™ Screwdriver para transferir
o pilar para o implante. Antes de apertar o NobelPearl™ Definitive Clinical Screw
Inter-X, empurre-o para baixo. Utilize a NobelPearl™ Screwdriver e a Manual Torque
Wrench. Não exceda o torque de aperto máximo do NobelPearl™ Definitive Clinical
Screw Inter-X de 25 Ncm. O NobelPearl™ Definitive Clinical Screw Inter-X só pode
ser apertado com o torque máximo uma única vez. Recomenda-se a verificação
do encaixe do pilar utilizando uma radiografia. Cimente a coroa/ponte sobre o pilar
totalmente encaixado e remova qualquer excesso de cimento.
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