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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 
As presentes instruções de utilização para produtos instrumentais da AB Dental Devices inclui as seguintes categorias: 
Ferramentas, brocas e caixas dos kits.
Neste manual de instruções o termo instrumentos descreve todos estes produtos.
Os instrumentos são reutilizáveis e devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes de serem utilizados.

INDICAÇÕES 
Os instrumentos da AB Dental Devices destinam-se a utilização em cirurgia e aplicações de restauração a fim de 
restaurar a função mastigatória do paciente.
Abaixo descrevem-se indicações específicas por cada categoria de instrumento.

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

AVISO 
A utilização de componentes não estéreis pode causar infeções dos tecidos, doenças infecciosas.

CUIDADOS 
• A legislação federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo a médicos ou dentistas devidamente credenciados ou por 

ordem destes.
• Todos os instrumentos que são utilizados durante o procedimento clínico ou o processo laboratorial técnico têm de ser 

mantidos em boas condições e o utilizador deve ter cuidado com a condição física dos mesmos para evitar quaisquer 
danos noutros produtos associados, tal como implantes ou peças de próteses ou danos no osso.

• Os instrumentos desgastados têm de ser descartados/eliminados de acordo com os regulamentos das autoridades 
locais e requisitos ambientais ou devolvidos à AB Dental Devices.

• Use sempre luvas durante o manuseamento de instrumentos contaminados.
• Deve ser utilizada proteção ocular para proteger contra partículas ejetadas.
• Deve ser usada uma máscara cirúrgica para evitar a inalação de aerossol ou poeiras geradas.
• Assegure-se que as brocas e peças relevantes estão bem assentes e firmes na pinça da pega antes de usar.
• Manter a pega em bom estado e de acordo com as instruções do fabricante.
• Não exceder a velocidade de brocagem máxima indicada no protocolo de brocagem recomendado no catálogo dos 

produtos para prevenir o sobreaquecimento e complicações associadas.
• Evitar brocar durante demasiado tempo para prevenir o sobreaquecimento e complicações associadas.
• Moca continuamente a broca enquanto a usa para evitar aquecimento localizado.
• Recomendamos que troque a broca a cada 10 utilizações.
• Evite limpar, desinfetar e esterilizar juntos, ferramentas e brocas de diferentes materiais.
• Evite o contacto com soluções com elevadas concentrações de: álcool fenólico, cloro, aldeídos, ácidos, amónia 

quaternária, peróxido de hidrogénio, solução salina e água com elevada concentração de cloro.
• Utilize apenas agentes de limpeza e desinfetantes formulados especificamente.

CONTRAINDICAÇÕES 
Devem ser feitas as observações habituais sobre as contraindicações associadas a materiais das ferramentas e brocas 
utilizados em cirurgia oral.
O médico de clínica geral deve avaliar a saúde geral do paciente e aptidão para a cirurgia oral.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO 
Os produtos têm de ser inspecionados antes da utilização.
Os produtos devem ser armazenados num ambiente seco, afastados da luz solar direta.
Um armazenamento incorreto pode danificar as características do produto e acarretar falha do produto.

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO PROCESSO
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO :
1. Imediatamente após o uso (no espaço de 30 minutos) desmonte os instrumentos com múltiplas peças, limpe e 

enxague o instrumento para remover a sujidade grosseira, sangue e tecido antes de limpar. Utiliza uma escova de 
nylon para remover detritos dos instrumentos, particularmente se estiverem inseridos no orifício cego ou lúmen e 
irrigue com uma agulha hipodérmica.

2. Submerja as brocas e/ou ferramentas num detergente suave, com pH neutro, à venda para utilização com 
instrumentos dentários, de acordo com as instruções do fabricante. Utiliza uma escova de nylon para remover 
detritos dos instrumentos, particularmente se estiverem inseridos no orifício cego ou lúmen e irrigue com uma agulha 
hipodérmica. Enxague os instrumentos sob uma forte corrente de água durante pelo menos 3 minutos.

3. Submerja as brocas e/ou ferramentas num desinfetante suave, com pH neutro, à venda para utilização com 
instrumentos dentários, de acordo com as instruções do fabricante e irrigue com uma agulha hipodérmica. Enxague 



os instrumentos sob uma forte corrente de água durante pelo menos 3 minutos.
4. Seque os instrumentos com toalhetes limpos, que não larguem fibras, descartáveis ou aqueça até secar sem 

ultrapassar os  
134 ºC/275 ºF.

INSTRUÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO :
5. Coloque os instrumentos para esterilização dentro de uma bolsa para autoclave à venda.
6. Esterilize os instrumentos com vapor, conforme as instruções da autoclave. Regule a autoclave para 134 ºC/275 ºF 

durante 6 minutos, seguido de um ciclo de secagem de 30 minutos. Deve ser utilizada água destilada para evitar 
manchas na superfície. Antes de utilizar os elementos, assegure-se que não têm ferrugem dentro da autoclave.

7. NÃO é recomendada a autoclave química.

FAMÍLIAS DE PRODUTOS - FIM PREVISTO E DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Brocas
As brocas destinam-se a preparar a osteotomia no maxilar para inserção do implante dentário.
As brocas são feitas de aço inoxidável de qualidade médica, com ou sem revestimento.
As brocas são ligadas à pega.
As brocas foram marcadas com tamanhos e um código de cores para facilitar a identificação.
A marcação do tamanho e a codificação por cores deve ser utilizado para selecionar a broca apropriada para cada 
procedimento. Siga o protocolo de brocagem recomendado de acordo com as características do implante.

Seguem-se todas as famílias de brocas:

 Família do
produto

Descrição Utilização pretendida

TMD Brocas marcadoras Marcar o local a brocar

 TPD 
TD

 Broca piloto, Brocas
retas

 Brocar a extensão desejada/implante de acordo com as marcas de
profundidade

TPDD 
TDD

 Broca piloto revestida,
Brocas revestidas retas

 Brocar a extensão desejada/implante de acordo com as marcas de
profundidade

TDSD
 Brocas revestidas
faseadas

 Brocar a extensão desejada/implante de acordo com as marcas de
profundidade

TDCSt
 Brocas de tampão
cónicas

 Broca de forma cónica com comprimento dedicado de acordo com o
comprimento do implante

TDG Broca guia cirúrgica
 Brocar através do stent guia de acordo com o comprimento
desejado/do implante

TDCS Brocas escareadoras Perfurar osso cortical

TDTI Brocas de trepanação Perfurar em torno do implante para o remover



Ferramentas
Seguem-se todas as famílias de ferramentas:

Kits protéticos D4 e PK 
D4-3.75,X; D4-3,X; PK-D2 
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.

D4-P64; D4-P14C; PK-D2
Os kits protéticos D4 e PK incluem uma manga dedicada (não para a restauração final) para pilares retidos por parafusos 
e três PK-D2 transferidores de plástico.
Após a conexão do abutment dedicado ou manga dedicada o PK-D2 é encaixado no produto relevante e permite ao 
utilizador recolher uma impressão com tabuleiro fechado.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.

Pilares/elementos de deteção
P3,SC/P14,SC/P64,SC 
Os pilares/elementos de deteção destinados a transferir os dados da posição e orientação do implante/multiunidade 
(pilar retido com parafuso) (na boca do paciente ou num modelo moldado) para um ficheiro digital para posterior planea-
mento da restauração protética.
Os pilares/elementos de deteção podem ser utilizados como pilar de deteção intraoral ou pilar/elementos de deteção 
para modelo moldado e destinam-se a múltiplos fins.
Os pilares/elementos de deteção são feitos de PEEK biocompatível com pelo menos duas superfícies planas para facilitar 
o alinhamento/registo preciso da imagem digitalizada com o modelo da biblioteca.
O pilar/elemento de deteção está correlacionado com a conexão de retenção do implante ou parafuso.

 Família de produto
 ou número/números
 específic(os) do
catálogo

Descrição Utilização pretendida

T3, T3G Chave de roquete para im-plante Rosca o implante na osteotomia

T5
 Contra-ângulo (peça motora
 rotativa) implante ou chaves
protéticas

 Rosca o implante à osteotomia ou rosca os produtos protéticos
ao implante ou outros produtos

T1, T2, T13 Chaves protéticas Rosca os produtos protéticos ao implante ou outros produtos

T8, T8c Chave de roquete e torque Transferir o torque do momento para ferramentas de roquete

T9 Guia de profundidade Sonda para ver a profundidade da osteotomia

T10 Pega Transferir o torque do momento para ferramentas de roquete

 T11 Malho Para bater nas outras ferramentas, ajudando a partir osso

T15 Broken Screw Removal Tool Extrair parafuso partido

T16 Posição do ângulo do implante Auxiliar visual para angulação

T17 Perfurador de tecido Cortar tecido gengival

T18 Implant Removal Tool Extrair implantes com cabeça hexagonal desgastada

T22 Pinça para pilar Técnico para segurar um pilar e personalizá-lo

T4 Parafusos de recuperação Extrair um a forma do pilar presa ao implante

TP Alfinetes Seguram o guia no sítio

TH Pegas Adaptador do guia para mangas e brocas

TDE Extensão da broca Adaptador/extensor do contra-ângulo (rotativo)

D2, D2O, D3, PK-D2 Transferidores para im-pressão
 Auxiliares de recolha de impressões com tabuleiro fechado e
aberto (veja detalhes adicionais abaixo)

D1
 Modelo analógico/digital
Analógico

Réplicas de implantes e peças protéticas para modelos

D4 Kit protético
 Manga para multiunidade (P64, P14C-4 ou P16C-4) + auxiliares
 de recolha de impressões com tabuleiro fechado (ver detalhes
adicionais abaixo)

P3,SC/P14,SC/P64,SC Pilares/elementos de detetor
 Transfira a posição e orientação do implante ou do abutment
 retido com parafuso para uma lima digital para planejamento
posterior da restauração protética (ver detalhes adicionais abaixo)



Para melhorar a precisão de digitalização, recomendamos localizar as superficies planas com orientação lingual/palatino.
Para utilização com implante/pilar em ângulo, a pequena face chata do pilar de deteção deve ser alinhada com o lado 
oblíquo (bucal) da base.
Um pilar/elemento de deteção é fixo/a com o parafuso ao implante ou pilar retido por parafuso com o torque recomenda-
do de acordo com a plataforma relevante.
Os diferentes pilares/elementos de deteção correspondem à plataforma correspondente (implantes ou parafuso retido) e 
diferem em termos de formas/tamanhos.
O processo de digitalização deve ser realizado como recomendado pelo sistema de digitalização/CADCAM. É importante 
escolher a plataforma correta em software e o tipo correspondente de restauração escolhida (de engate/sem engate). 
Depois de usado, o pilar de deteção pode ser solto e ser guardado delicadamente.
Os pilares de deteção têm de ser limpos e esterilizados antes de utilizar na boca do paciente. É favor seguir as instruções 
de limpeza/esterilização.

Caixas de kit
As caixas do kit destinam-se a organizar e conter os instrumentos dentários durante o processo de esterilização, cirurgia, 
armazenamento e transporte.

DESCARTE
As peças que já não podem ser usadas têm de ser descartadas/eliminadas de acordo com os regulamentos das autori-
dades 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 comu-
nicá-lo à AB Dental Devices e às autoridades competentes do Estado Membro em que o incidente ocorreu.

DMS 887PT
Rev. G 
Date 09 2021

2797

 CE Mark for
Class I Devices

 CE Mark for
Class IIa Devices

AB Dental Devices Ltd.

19 Hayahalomim st., Ashdod, 7761117, Israel
Telefone: +(972)-8-8531388
Fax: +(972)-8-8522562
www.ab-dent.com

CEpartner 4U BV
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn, The Netherlands
Tel +31.343.442.524

website: www.cepartner4u.com

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 Europeia

Não utilizar se a embalagem estiver danificada
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