
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE IMPLANTES AB DENTAL DEVICES

PT

DISCLAIMER: Os produtos da AB Dental Devices destinam-se a ser utilizados exclusivamente por dentistas certificados 
e pessoal autorizado com formação específica em implantologia.

CUIDADO 
A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou dentistas devidamente credenciados ou por 
ordem destes.
Os implantes AB Dental Devices são utilizados para processos de implantação bifásica e monopeça.
Os implantes são feitos de liga de titânio.
Os implantes AB Dental Devices são fornecidos em recipientes estéreis, selados.
Destinam-se a ser utilizados apenas com produtos AB Dental Devices: Os instrumentos e acessórios prostéticos que são 
compatíveis com cada plataforma de implante.
Se estas condições não estiverem reunidas, o fabricante irá recusar-se a aceitar a responsabilidade.
A disponibilidade do produto pode variar de país para país, de acordo com as aprovações regulamentares.

UTILIZAÇÃO PREVISTA
Os implantes AB Dental são implantes dentários destinados a serem utilizados no osso maxilar superior ou inferior para 
ancoragem e suporte de substituições dentárias, tais como dentes artificiais, a fim de restaurar a função mastigatória.
O Sistema de Implantes AB Dental está indicado também para carregamento imediato quando já foi atingida uma boa 
estabilidade primária e com carga oclusal apropriada.
Implantes bifásicos: I2, I22, I5, I55, I6BI, I10, I5C, I10C.
Monofásicos: I6, I6b, I6B, I7.
Implantes de 3,0 mm de diâmetro monofásicos e monobloco: Os l6, l6B destinam-se aos incisivos centrais e laterais 
mandibulares e aos incisivos maxilares e laterais.
São também indicados para estabilização dentária utilizando múltiplos implantes.
Implantes de 2,4 mm de diâmetro monofásicos e monobloco para uso temporário ou uso a longo prazo: l6, l6b 
destinam-se a uma estabilização imediata da tala e fixação a longo prazo de coroas, pontes e próteses novas ou 
existentes.

PACIENTE ALVO
Os produtos destinam-se a mulheres e homens com mais de 18 anos.

CONTRAINDICAÇÕES
Devem ser respeitadas as contraindicações habituais com materiais de implante utilizados em cirurgia oral.
Primeiro, o médico de clínica geral deve avaliar a saúde geral do paciente e aptidão para a cirurgia oral.
• Osso insuficiente, cirurgia reconstrutiva complicada.
• Hábitos tabágicos, má higiene oral, abuso de drogas, abuso de álcool.
• Doenças como diabetes, mau estado nutricional, hemofilia, doenças autoimunes.
• Ranger involuntário dos dentes durante o sono, bruxismo.

DOENÇAS E MEDICAMENTOS EM GERAL
Distúrbios cardiovasculares associados a elevado risco de endocardite (SBE), insuficiência coronária; discrasia sanguínea; 
imunodeficiência, SIDA, cancros e radiação da região facial nos últimos cinco anos; doenças respiratórias; doenças 
da tiroide ou da paratiroide; doentes com linfonodomegalia ou protuberâncias inexplicáveis na região da cabeça ou 
do pescoço; distúrbios do metabolismo ósseo; diabetes; hipertensão acima de 170/110 mmHg; abuso de drogas, 
alcoolismo; hipersensibilidade ao titânio; pacientes medicados com corticosteroides, anticoagulantes, anticonvulsivos e 
com terapia com anticonvulsivos e imunossupressores; pacientes com valores de creatinina, azoto ureico ou cálcio sérico 
elevados; hemofilia; granulocitopenia; uso de esteroides; antibióticos profiláticos; síndrome de Ehlers-Danlos; falência 
renal; transplante de órgãos; displasia fibrosa.

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS
Distúrbios psicológicos ligeiros, agressão, tabagismo, hábito de mascar tabaco; o médico tem motivos para crer que o 
paciente não vai cumprir as instruções do pós-operatório.

CONTRAINDICAÇÕES TEMPORÁRIAS
Mulheres lactantes ou grávidas; crianças com ossos em desenvolvimento.

CONTRAINDICAÇÕES LOCAIS
Massa óssea inadequada; infeções residuais e inflamações que ocorram em torno do implante; má higiene oral; 
hipersensibilidade aos componentes do implante; doenças periodontais.

REGISTO CIRÚRGICO
DIAGNÓSTICO INICIAL OBRIGATÓRIO: Historial médico do paciente, observações biológicas, avaliação radiográfica 
(TC intraoral ortopantomografia), exame clínico da higiene, dentes, oclusão, periodonto do doente, etc.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DE RESTAURAÇÃO CIRURGIA
Os tecidos duros e moles devem ser tratados com cuidado para garantir a integração óssea.



O local tem de ser preparado com extrema precisão.
Quaisquer instrumentos auxiliares têm de ser devidamente esterilizados.
O procedimento cirúrgico exige velocidades de 1200 rpm para a broca piloto a 200 rpm para a broca final.
É necessário irrigar a área com soro fisiológico, respeitando rigorosamente a sequência de aumento graduado do 
diâmetro da broca.
O traumatismo térmico será menor se forem seguidos estes procedimentos.
O tamanho do implante (altura e largura) é escolhido de acordo com as radiografias preliminares.
É necessário que haja uma margem de 2 mm em relação aos obstáculos anatómicos e altura óssea máxima.
• Os implantes são fornecidos estéreis.
• Os implantes não devem ser re-esterilizados.
• Os implantes devem ser utilizados uma única vez.
• Todos os dispositivos devem ser colocados num campo/tabuleiro cirúrgico durante a cirurgia.
• A vida útil dos dispositivos é de seis anos ou de cinco anos (apenas na Índia).

GUIA PARA SELECIONAR O IMPLANTE CERTO
Depois de feito o diagnóstico preliminar, deve ser realizada uma radiografia ou TC em conjunto com uma transparência 
que mostra as medições necessárias para determinar as dimensões do implante correto para o local em questão.
O tipo de implante mais apropriado e respetivo tamanho é escolhido ao critério do dentista em conformidade com o 
protocolo de brocagem para o local específico.
Regra geral, o implante mais largo e comprido adequado para um local particular (densidade e dimensões do osso, 
dimensões das gengivas) deve ser utilizado para que a reabilitação seja mais eficaz.
Outra regra geral é que as combinações do implante e pilar oferecem a maior gama de opções de reabilitação.
A utilização do implante integrado proporciona algumas vantagens que agradam a determinados pacientes, para os 
quais são apropriadas. A escolha de um implante/pilar integrados (monopeça) exige o carregamento e reabilitação 
imediatos e cimentação do dispositivo de restauração.
O pilar não é fixado com parafusos e não há alternativas quanto à estrutura do pilar.
A escolha é feita antecipadamente. Num implante bifásico, se houver necessidade de carregamento imediato, deve ser 
utilizado o implante cónico, dotado de boa retenção desde o início.
Abaixo encontram-se algumas orientações mais específicas para várias situações.
Nos dentes frontais, de raiz única, e nos dentes superiores, do dente 14 ao dente 17, e entre o dente 24 e o dente 27, 
onde se encontra a cavidade sinusal, recomendam-se implantes cónicos largos a fim de reduzir a pressão na base do 
seio. Quando o osso é muito largo e a cavidade sinusal está distante, pode ser utilizado qualquer implante. Quando o 
osso é estreito, não deve ser utilizado um implante largo.

PROCEDIMENTO DE BROCAGEM RECOMENDADO
PARA TODOS OS IMPLANTES

Na sequência da exposição cirúrgica adequada da superfície do osso, a posição para a instalação do implante deve ser 
determinada e deve ser aberto um orifício-guia marcador com a broca de marcação levada até ao osso cortical, ao nível 
do pescoço sob a cabeça de corte da broca.
Não tentar brocar mais fundo com a broca de marcação. Utilizando o orifício-guia para o posicionamento, deve ser 
utilizada a broca com codificação colorida para perfurar a osteotomia à profundidade desejada. A codificação por cores 
nas brocas indica o seu diâmetro. O protocolo de brocagem para todos os implantes começa com a broca de Ø2,0 mm. 
Se for preferível, para um implante de pequeno diâmetro, podem ser utilizadas brocas de menor diâmetro. As brocas 
são utilizadas por ordem de graduação para aumentar lentamente o diâmetro da osteotomia, até se atingir o diâmetro 
desejado. Consegue-se assim uma progressão segura e redução do traumatismo causado nas estruturas ósseas 
vizinhas. A profundidade correta da osteotomia é determinada pelo comprimento de cada implante particular e é indicada 
pelas linhas de profundidade em torno de cada broca, a fim de permitir um bom posicionamento do implante no osso, de 
forma que a extremidade proximal fique ao nível do rebordo alveolar.
O procedimento recomendado pela AB Dental não deve substituir o critério e a experiência do dentista/cirurgião. A cor 
da broca final (para osso duro) deve corresponder à cor da tampa do tubo do implante.

PROTOCOLO DE BROCAGEM RETA/FASEADA FINAL RECOMENDADO

(*1) Perfuração da placa cortical opcional com broca reta do diâmetro seguinte se necessário.
(*2) Perfuração da placa cortical opcional com escareador se necessário.
(*3) Para brocas escalonadas o diâmetro de broca grande.
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PROTOCOLO BROCA DE TAMPÃO CÓNICA FINAL RECOMENDADO

PROTOCOLO DE IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES INTERNAS (PLATAFORMAS NORMAL, ESTREITA E CÓNICA) 
Depois de removido o implante da sua embalagem duplas, a esterilidade deve ser mantida.
Em embalagens com suporte do implante, este deve ser manualmente aparafusado através do suporte, que é extraído, 
seguindo-se a inserção do implante dentro da osteotomia com as chaves para implantes conforme necessário.
Importante: Não exceder os 30 Ncm durante a utilização do suporte do implante para inserção deste!
Para embalagens sem suporte, o implante é retirado da embalagem utilizando a chave do implante e é aparafusado 
dentro da osteotomia conforme necessário.
A posição recomendada para uma restauração perfeita é conseguida atingindo a altura exata, com uma das faces 
hexagonais tangencial ao arco externo da mandíbula.
A chave do implante auxilia na visualização das faces hexagonais.
Conclua o movimento de rotação com um torque até 50 Ncm.
Em caso de carregamento imediato, o torque de inserção recomendado é de pelo menos 35 Ncm.
Pode-se tapar o topo do implante com um parafuso de cobertura, suturar e aguardar pela recuperação ou carregar 
imediatamente através da instalação do pilar adequado e suturar o tecido circundante.
Remova o parafuso de cobertura ou tampa de cicatrização antes da restauração em implantes de duas peças.

ARMAZENAMENTO
Os implantes devem ser mantidos na sua embalagem original.
Os produtos devem ser armazenados num ambiente seco, afastados da luz solar direta.
O implante não deve ser utilizado após a data de validade indicada na embalagem.
Não armazenar implantes perto de materiais perigosos ou tóxicos.

ADVERTÊNCIAS
A cirurgia de implantação é um procedimento muito complexo e recomenda-se que os clínicos recebam a formação 
necessária para treino da cirurgia de implantação.
Técnicas de implantação inadequadas podem acarretar falhas no implante e perda óssea.
Os implantes da AB Dental Devices destinam-se a ser utilizados apenas de acordo com o protocolo recomendado com 
as brocas AB Dental Devices.
Implantes colocados em ângulos grandes podem acarretar a sua falência.
Perda óssea, infeção e deslocação do implante podem indicar que o mesmo pode cair.
Caso forem observados estes problemas, deve-se proceder ao tratamento ou à remoção do implante assim que 
possível.
Os implantes destinam-se a uma utilização única, sendo proibida a reutilização de um implante, que pode causar 
contaminação ou contaminação cruzada grave.
Importante: Não exceder os 30 Ncm durante a utilização do suporte do implante para inserção deste!

EFEITOS SECUNDÁRIOS
Os riscos incluem: Riscos cirúrgicos com anestésicos imediatos, riscos psiquiátricos, ameaças médicas
a retenção a longo prazo, efeitos a longo prazo para a saúde ou outras complicações.
As complicações podem incluir: cicatrização demorada, edema, hemorragia, deiscência, parestesia, hematoma, reação 
alérgica, inflamação, perfuração do seio, danos nos nervos, problemas de fala e gengivite.
Problemas a longo prazo podem incluir: danos nos nervos, perda óssea, hiperplasia, infecção bacteriana local ou 
sistémica, endocardite, dor a longo prazo e fraturas do osso, do implante ou dos dentes.
Os sistemas orgânicos seguintes podem ser afetados: Cardiovascular: doença cardíaca coronária, arritmias; Respiratório: 
doença pulmonar crónica; Renal: falência renal crónica; Endócrino: diabetes, doença da tiroide, pituitária e distúrbios 
das supra renais; Hematológico: anemia, leucemia, distúrbios da coagulação do sangue; Musculoesquelético: artrite, 
osteoporose; Neurológico: AVC, paralisia, atraso mental.

ALTERAÇÕES DO DESEMPENHO
Cabe ao clínico informar o paciente dos efeitos secundários, contraindicações e quaisquer alterações no desempenho do 
implante.
Caso ocorra qualquer um dos efeitos secundários, compete ao paciente procurar imediatamente um médico.

PRECAUÇÕES
Deve ser realizada uma palpação adequada e inspeção visual do futuro local do implante a fim de determinar se existe 
qualidade e volume de osso suficiente para a colocação do implante. Após a falha do implante, é necessário avaliar 
a qualidade e volume do osso residual. O implante é fornecido dentro de uma embalagem estéril. Não esterilizar 
novamente.
Uma embalagem aberta, danificada ou defeituosa deve ser devolvida ao fornecedor para troca gratuita.
A utilização de um implante não exige qualquer profilaxia com antibióticos pré-operatória invulgar.
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Prazo de validade

Não reutilizar   

Aviso 
Indicada a necessidade de consultar as instruções de utilização para 
importante cautelar

Marcação CE de conformidade

Código do lote
Número do lote

Número de catálogo

Consulta das instruções de utilização: www.ab-dent.com/ifu

Data de fabrico

Fabricante

Sujeito a prescrição

Dispositivo Médico

Manter afastado da luz solar

Esterilizado por irradiação 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Representante autorizado na Comunidade EuropeiaEC   REP

STERILE R

REF

eIFU

Em caso de dor inesperada, o cirurgião deve ser contactado imediatamente.
Deve-se evitar o desgaste físico após a cirurgia. Os doentes têm de ser informados de que o implante é um dispositivo 
metálico e pode afetar o desempenho de um aparelho de RM.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RM
A segurança e compatibilidade dos implantes AB Dental em ambiente RM não foram avaliadas.
Estes implantes não foram testados quanto ao aquecimento, migração ou artefactos de imagem em ambiente RM.
A segurança dos implantes AB Dental em ambiente RM é desconhecida.
O exame de um paciente que tenha um dispositivo destes pode resultar em lesões.

HIGIENE E MANUTENÇÃO
A qualidade da higiene oral afeta diretamente o sucesso a longo prazo do implante.
Deve-se instruir o paciente sobre o uso de ferramentas apropriadas e manutenção da higiene oral para conservação da 
saúde do implante e este deve visitar um dentista para consultas periódicas e limpeza regular.
GARANTIA
A AB Dental Devices compromete-se após a venda a substituir qualquer implante ou componente de restauração com o 
nome da AB Dental Devices.
Esta garantia não cobre os acessórios ou ferramentas cirúrgicas utilizados com o implante.
A AB Dental Devices estipula que, para estarem abrangidos pela presente garantia, os implantes AB Dental Devices têm 
de ser implantados de acordo com os protocolos e procedimentos descritos neste manual.
O médico tem de se submeter a uma formação formal em cirurgia de implantes.
A AB Dental Devices não pode ser responsável por quaisquer danos físicos ou materiais.
Esta garantia assegura que, se necessário, a empresa procederá à substituição do implante danificado ou cobre as 
despesas de aquisição da substituição.
É importante que o cirurgião tome nota do número do lote do implante para o case de haver algum pedido de 
substituição/devolução do implante.

DESCARTE
Os implantes contaminados ou que já não podem ser usados têm de ser descartados/eliminados de acordo com os 
regulamentos das autoridades locais e requisitos ambientais.
No caso de ser necessário devolver implantes contaminados à AB Dental Devices, é favor seguir a política de devoluções 
da empresa.

NOTA
Problemas que ocorram relacionados com o implante devem ser comunicados juntamente com o implante em questão 
ao representante da AB Dental Devices.
No caso da ocorrência de qualquer acidente grave relacionado com os implantes, o utilizador e/ou paciente deve 
comunicá-lo à AB Dental Devices e às autoridades competentes do Estado Membro em que o incidente ocorreu.
O dentista/cirurgião deve fornecer um cartão do implante ao paciente.
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