
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PROSTÉTICOS E ACESSÓRIOS 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.

GERAL 
Os implantes dentários e sistema de prótese dentária são compostos por matéria-prima biocompatível: Liga de titânio 
grau 23 em conformidade com a norma internacional ASTM F-136 Especificação padrão de titânio conformado 
6-alumínio 4-vanádio liga ELI para implantes cirúrgicos
Os pilares estão também disponíveis em PEEK, liga de ouro ou liga de cromo-cobalto Matérias-primas Biocompatíveis.
São fixos produtos prostéticos dentários aos implantes ou pilares retidos por parafuso durante o procedimento de 
restauro.
Os produtos prostéticos estão disponíveis em plataformas estreitas e cónicas normalizadas, assim como plataformas 
retidas por parafuso e em várias dimensões.
Pilares/aditamentos/mangas/conjuntos prostéticos são descartáveis.
Os pilares/aditamentos dentários com a ligação hexagonal com o implante e mangas são dotados de um parafuso.
Coberturas de cicatrização, retidas com parafuso reto e aditamentos retos - que não são encaixados (rotacional) 
possuem uma funcionalidade integrada de parafuso e, portanto, não são fornecidos com um parafuso separado.
A fim de instalar ou remover o pilar por qualquer motivo, utilize as chaves protéticas T1 ou T2.

INDICAÇÕES 
O sistema de implantes dentários da AB Dental Devices está indicado para ser utilizado em aplicações cirúrgicas e de 
restauração para colocação no osso da mandíbula superior ou inferior, a fim de suportar dispositivos protéticos, tais 
como dentes artificiais, a fim de restaurar a função mastigatória do paciente.
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.
Os produtos CADCAM da AB Dental Devices destinam-se a serem utilizados com máquinas de fresagem validadas para 
o fabrico do dispositivo protético.

Paciente Alvo 
Os produtos destinam-se a mulheres e homens com mais de 18 anos.

CUIDADO  
A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou dentistas devidamente credenciados ou por 
ordem destes.
Com exceção do pilar/elementos detetor(es), estes produtos são descartáveis que não devem ser recuperados.
A recuperação pode causar perda de características mecânicas, químicas e/ou biológicas.
A recuperação pode causar contaminação cruzada.

AVISOS 
Os pilares temporários PEEK não devem exceder 29 dias.
A utilização de componentes não estéreis pode causar infeções dos tecidos, doenças infecciosas.
Os implantes de pequeno diâmetro e respetivos pilares em ângulo não são recomendados para a região posterior da 
boca.
Os pilares em ângulo de plataforma estreita (P4, P14, P64) e os aditamentos em ângulo (P5-20) só devem ser utilizados 
em casos de baixa carga mecânica.
Não é recomendado o posicionamento na região molar.

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

EFEITOS SECUNDÁRIOS
Os riscos incluem: Riscos cirúrgicos com anestésicos imediatos, riscos psiquiátricos, ameaças médicas à retenção a 
longo prazo, efeitos a longo prazo na saúde e 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.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO 
Os produtos têm de ser inspecionados antes da utilização.
Os produtos devem ser guardados e não devem ser expostos à luz solar direta.
Deve-se tomar especial cuidado com o manuseamento dos pilares detetores a fim de evitar quaisquer danos mecânicos.
Um pilar/elemento detetor desgastado deve ser descartado e não deve ser usado.
Um armazenamento incorreto pode danificar as características do produto e acarretar falha do produto.

LIMPEZA, DESINFECÇÃO E SRERILIZAÇÃO
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO:
1. Desmonte os produtos de várias peças quando for aplicável.
2. Limpe usando uma escova de náilon sob água corrente, especialmente em orifícios cegos ou lúmen e enxágue com 

uma agulha hipodérmica.
3. Mergulhe o produto em um detergente neutro de pH neutro disponível comercialmente para uso com produtos 

odontológicos de acordo com as instruções do fabricante.
4. Enxágüe os produtos sob um jato forte de água por um período mínimo de 3 minutos.
5. Para a desinfecção do produto, mergulhe o produto em um desinfetante neutro comercialmente disponível para uso 

com produto odontológico de acordo com as instruções do fabricante e enxágue com uma agulha hipodérmica.
6. Enxágüe os produtos em jato forte de água por um período mínimo de 3 minutos.
7. Seque os produtos com toalhetes limpos, que não larguem fibras, descartáveis ou aqueça até secar sem ultrapassar 

os 134 ºC/275 ºF.

INSTRUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO:
Os pilares e acessórios dentários são fornecidos sem esterilização.
Antes da sua utilização, estes têm de ser limpos e depois esterilizados em autoclave:
Na sequência da limpeza, sela-se o dispositivo numa única bolsa e esteriliza-se numa autoclave com vapor durante 15 
minutos, a uma temperatura de 270 ºF (132 ºC), tempo de secagem 15-30 minutos.
O tempo de arrefecimento à temperatura ambiente é de 10 minutos.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RM (Ressonância Magnética)
A segurança e compatibilidade dos pilares 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 do dispositivo protésico AB Dental em ambiente RM é desconhecida.
O exame de um paciente que tenha um dispositivo destes pode resultar em lesões.
Antes do exame, devem ser removidas as restaurações que puderem ser removidas.

TORQUES DE OCLUSÃO GERAIS 
Recomenda-se fortemente ocludir os produtos com chave de torque de acordo com os seguintes torques:

Coberturas de cicatrização de titânio
P0
As coberturas de cicatrização feitas de liga de titânio destinam-se a ser enroscadas no implante ou pilares retidos com 
parafuso para manter/facilitar a abertura através do tecido mole até a restauração estar completa.
A cobertura de cicatrização é fixa ao implante utilizando a funcionalidade hexagonal integrada.

Pilares/mangas temporários/as
P3-PEEK/P4S-PEEK/P14-bT/P64-bT 
Pilares/mangas pré-fabricados destinam-se a dar a forma anatómica necessária e à cimentação da coroa/ponte protética 
nos mesmos.
O pilar antirrotação para a coroa inclui ligação hexagonal encaixada na plataforma do implante, enquanto os pilares 
rotacionais não apresentam o hexágono e destinam-se às restaurações com pontes.
O pilar é fixo com o parafuso ao implante, com o torque recomendado de acordo com a plataforma do implante.

Pilares retidos com cimento 
Reto P3/P3S; Angular P4/P4S  
Pilares pré-fabricados retos, angulares ou com forma anatómica feitos de liga de titânio destinam-se a dar a forma 
anatomicamente necessária e a cimentar a coroa/ponto protética nos mesmos.

Produto

Pilar de cicatrização, parafuso de cobertura do implante, pilar/elemento detetor

Parafuso para pilar final ou temporário

P14C (cobertura do cone P14)

Parafuso de manga para o pilar final reto retido com parafuso

Parafuso de manga para o pilar final angular retido com parafuso

Torque de oclusão

Torque manual - até 15 Ncm

Plataforma normalizada e cónica 30 Ncm

Plataforma estreita 25 Ncm

35 Ncm

Plataforma normalizada e cónica 25 Ncm

Plataforma estreita 20 Ncm

30 Ncm



O pilar antirrotação para a coroa inclui ligação hexagonal encaixada na plataforma do implante, enquanto os pilares 
rotacionais não apresentam o hexágono e destinam-se às restaurações com pontes.
O pilar é fixo com o parafuso ao implante, com o torque recomendado de acordo com a plataforma do implante.

Pilares e mangas retidos com parafuso
Retos P12/P16/P64; angulares P14/P64
Pilares pré-fabricados, retos ou antulares, feitos de liga de titânio e não se destinam a ser conformados.
Os pilares retos não incluem a conexão hexagonal encaixada na plataforma do implante, ao contrário dos pilares 
angulares que contêm esta conexão.
As mangas de liga de titânio pré-fabricadas para os pilares retidos com parafuso destinam-se a ser anatomicamente 
moldadas, consoante necessário, e a cimentar a coroa/ponte protética nos mesmos.
As mangas moldadas de cromo-cobalto ou de plástico pré-fabricadas para os pilares retidos com parafuso destinam-se 
à criação de mangas personalizadas anatomicamente, consoante necessário, e a moldar a coroa/ponte protética nos 
mesmos.
As mangas de cromo-cobalto podem ser moldadas apenas com metais de cromo-cobalto apropriados enquanto as 
mangas de plástico podem ser moldadas com metais nobres ou cromo-cobalto.
Recomenda-se não exceder a temperatura de moldagem do pilar de cromo-cobalto acima de 1300ºC.
A porção metálica da ligação das mangas aos pilares retidos com parafuso ou aos implantes (no caso de P12) tem de 
ser protegida no caso de se utilizar jato de areia para desgastar a superfície da porção moldada.
Limpar e esterilizar os pilares antes da utilização final no paciente.
O pilar é seguro com parafusos ao implante, com o torque recomendado de acordo com a plataforma do implante, 
enquanto a manga é fixa com o parafuso de manga ao pilar retido com parafuso de acordo com a plataforma retida com 
parafuso.

Pilares moldados (pilares compósitos)
P9
Pilares moldados pré-fabricados, feitos com base de ligas de cromo-cobalto ou ouro e pressionar nas mangas plásticas 
e são destinados à criação de pilares personalizados consoante anatomicamente necessário e molda-se a coroa/ponte 
protética nestes.
O pilar com base de cromo-cobalto pode ser moldada apenas com metais de cromo-cobalto enquanto os pilares com 
base de ouro podem ser moldados apenas com metais nobres.
Recomenda-se não exceder a temperatura de moldagem do pilar de cromo-cobalto acima de 1300ºC e a temperatura 
de moldagem do pilar de ouro acima dos 1350ºC.
A porção metálica da ligação dos pilares ao implante tem de ser protegida no caso de se utilizar jato de areia para 
desgastar a superfície da porção moldada.
O pilar antirrotação para a coroa inclui ligação hexagonal encaixada na plataforma do implante, enquanto os pilares 
rotacionais não apresentam o hexágono e destinam-se às restaurações com pontes.
O pilar é fixo com o parafuso ao implante, com o torque recomendado de acordo com a plataforma do implante.

Mangas de plástico
P2 
Os pilares de moldagem de mangas de plástico feitos de plástico destinam-se à criação de pilares personalizados 
anatomicamente, consoante necessário, e a moldar a coroa/ponte protética nos mesmos.
As mangas plásticas podem ser moldadas com metais nobres ou cromo-cobalto.
Limpar e esterilizar o pilar antes da utilização final no paciente.
O pilar antirrotação para a coroa inclui ligação hexagonal encaixada na plataforma do implante, enquanto os pilares 
rotacionais não apresentam o hexágono e destinam-se às restaurações com pontes.
O pilar é fixo com o parafuso ao implante, com o torque recomendado de acordo com a plataforma do implante.

Aditamentos Ball/AB LOC
Reto P5/P25; Angular P5/P20 P25/20
Aditamentos pré-fabricados retos ou angulares, feitos de liga de titânio que incorpora um aditamento/geometria de 
engate, são destinados para sobredentadura que engata num encaixe com cobertura de nylon/metal e é retida na 
dentadura.
Os aditamentos angulares antirrotação incluem a conexão hexagonal encaixada na plataforma do implante, ao contrário 
dos aditamentos retos.
O aditamento reto é fixo ao implante utilizado um recurso hexagonal integrado, enquanto o aditamento angular é fixo ao 
implante com parafusos.
O torque recomendado depende da plataforma do implante.
Recomenda-se substituir as coberturas de silício com intervalos de 12 meses, ou consoante o critério do dentista.

Bases de titânio e mangas adesivas de titânio
P3; P14/P64  
Pilares retos/mangas pré-fabricados, feitos de liga de titânio ou liga de cromo-cobalto não se destinam a ser moldados.
O pilar antirrotação para a coroa inclui ligação hexagonal encaixada na plataforma do implante, enquanto os pilares 
rotacionais não apresentam o hexágono e destinam-se às restaurações com pontes.
O pilar/manga é fixo/a com o parafuso ao implante ou pilar retido por parafuso com o torque recomendado de acordo 
com a plataforma relevante.



Kits protéticos D4 e PK 
D4-3.75,X; D4-3,X 
Os kits protéticos D4 incluem pilar para implantes dedicado, três transferidores PK-D2 de plástico (transferidor de engate 
em plástico descartável) e análogo de implante.
PK-3,75,X; PK-3,X
Os kits protéticos D4 incluem pilar dedicado para implantes, três transferidores de plástico PK-D2 (um transferidor de 
engate em plástico descartável), análogo de implante e cobertura de cicatrização especial para pilares PK-P3.
O PK-D2 é encaixado no produto relevante PK-P3 permite ao utilizador recolher uma impressão.
O produto/análogo relevante é encaixado nos transferidores de plástico PK-D2, que se encontram na impressão e depois 
são enviados para o laboratório técnico, permitindo que o laboratório crie o modelo moldado.
Recomenda-se esterilizar as partes de metal antes de utilizar.
Os transferidores de plástico PK-D2 e PK-P2 não devem ser esterilizados.

BIBLIOTECAS CADCAM
As bibliotecas CADCAM destinam-se a ser utilizadas com software CAD dentário dedicado, que vai permitir a 
transferência dos dados recolhidos da boca/mandíbula do paciente para o técnico (através de bibliotecas de software) a 
fim de criar o trabalho prostético.
Os produtos CADCAM da empresa têm bibliotecas suportadas para os principais softwares CAD.
Estas bibliotecas foram desenvolvidas, testadas e validadas de acordo com cada requisito do software.
A empresa detém os direitos a alterar e atualizar o conteúdo das bibliotecas de acordo com os fabricantes de software e 
o portfólio dos produtos CADCAM da empresa.
As bibliotecas mais recentes podem ser descarregadas do web site da empresa (procurar Bibliotecas CADCAM em 
www.ab-dent.com).
Consulte cada fornecedor de software a fim de instalar/carregar as bibliotecas CADCAM.
Siga as instruções de cada software CADCAM a fim de criar a sua restauração protética dentária.

DESCARTE
As peças contaminadas ou que já não podem ser usadas têm de ser descartadas/eliminadas de acordo com os 
regulamentos das autoridades locais e requisitos ambientais.
No caso de ser necessário devolver produtos contaminados à AB Dental Devices, é favor seguir a política de devoluções 
da empresa.

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

Não estéril

Sujeito a prescrição

Dispositivo Médico

Manter afastado da luz solar

Representante autorizado na Comunidade EuropeiaEC   REP
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