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Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis DENTOFLEX abrangem três famílias de produtos: CERA-ONE
(modelo paralelo), CICATRIZADOR (modelo paralelo, modelo com perfil de emergência e modelo para Esteticone) e
ESTETICONE (modelo angulado e modelo paralelo) cada um é utilizado sobre implantes de Hexágono Interno, Hexágono
Externo, Cone Morse ou Flex.
Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis DENTOFLEX são produtos utilizados no preparo e colocação da
prótese dentária, foram projetados com a finalidade de guiar a cicatrização adequada do tecido gengival perimplantar, e oferecer
resistência à pressão e forças laterais exercida sobre o implante. Devendo somente ser manuseado por profissionais
especializados.
Simbologia Norma NF EN 980:
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Indicação de Uso:

O cera-one é um munhão com um espaço interno cilíndrico (oco e liso) e com formato externo hexagonal, para ser utilizado em próteses
unitárias cimentadas. sendo todos de modelo paralelo. Foi especialmente projetado para oferecer maior resistência à pressão exercida sobre o
implante, no caso de próteses unitárias, fixar o parafuso com auxílio de uma chave para torquímetro e um torquímetro para prótese, com torque
de 30 a 32 N.

O cicatrizador é utilizado na segunda fase de
uma cirurgia de implantes, com a finalidade de
guiar a cicatrização adequada do tecido
gengival perimplantar, moldando o espaço da
prótese dentária na gengiva do paciente e fixa-lo
manualmente com auxílio de uma chave digital.

O esteticone é um munhão composto de três
partes, para ser utilizado sobre implantes
unitários e múltiplos, para próteses parafusadas.
Foi especialmente projetado para oferecer maior
resistência à pressão exercida sobre o implante,
no caso de próteses unitárias ou fixas. Fixar o
parafuso com auxílio de uma chave para
torquímetro e um torquímetro para prótese, com
torque de 20N para parafuso central e 10N para
micro parafuso.

Composição:
MEDIDAS ESPECIFICAS
POLIMERO

TITÂNIO

CERA ONE

PARALELO
PARALELO
PERFIL DE EMERGÊNCIA
PARALELO
PERFIL DE EMERGÊNCIA

CICATRIZADOR

FLEX

F - 67

CM

F -67

F -67

PERFIL DE EMERGÊNCIA

F -67

PARALELO

F -136

PERFIL DE EMERGÊNCIA

F -136

PARALELO
ANGULADO
PARALELO

F -136

F -136

PARALELO

ANGULADO

ESTETICONE

HI / HE /CM

X
X

PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5

PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5

PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5
PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5

ANGULOS 17/22/30

CM
F -136
HI / HE

POLIACETAL

ANGULOS 17/22/30
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CICATRIZADOR

ESTETICONE

CERA ONE

Acessórios:
CERA ONE - Chave para torquímetro e Torquímetro para prótese, são acessórios para colocação do cera one e vendidos
separadamente.
CICATRIZADOR - Chave digital, é um acessório para colocação do cicatrizador e vendidos separadamente.
ESTETICONE - Chave para torquímetro e Torquímetro para prótese, são acessórios para colocação do esteticone e vendidos
separadamente.
Luva Metálica Anti-Rotacional para Esteticone, Luva Metálica Circular para Esteticone, Luva Plástica Anti-Rotacional para
Esteticone ou Luva Plástica Circular para Esteticone, são acessórios para uso exclusivos do esteticone e vendidos
separadamente.

PRECAUÇÕES
As técnicas restauradoras requisitadas para a realização da prótese sobre implante são altamente especializadas e envolvem
procedimentos complexos. A seleção imprópria de componentes protéticos e/ou técnicas pode causar o fracasso do implante e a
perda da prótese.
RESTRIÇÃO
A prótese sobre implantes é inviabilizada quando os implantes são posicionados extremamente inclinados (acima de 35º,
impedindo que se consiga fazer corretamente a restauração dentária).
ADVERTÊNCIAS
A condição original do produto, enquanto produto ESTÉRIL, só se manterá enquanto sua embalagem se mantiver inviolada e
pelo tempo declarado de validade da esterilização. Para manter sua condição original, a embalagem deve ser aberta somente
durante a cirúrgia e em lugar esterilizado (campo cirúrgico).
É concebido para USO ÚNICO garantindo seu desempenho máximo e PROIBIDO REPROCESSAR.
CONTRA-INDICAÇÃO
Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis deve ser utilizado apenas como indicado.
DESCARTE DO PRODUTO
Caso ocorra a necessidade de descarte do produto o profissional deverá seguir as leis vigentes para descarte de produto
contaminado.
ESTERILIZAÇÃO
Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis já embalados recebem um selo RADIOSENSIVÉL na cor amarela o
qual depois do processo o mesmo deverá estar na cor vermelha, devido ao processo de esterilização que é feito com Raios
Gama Cobalto-60.
ARMAZENAMENTO
Os Componentes Protéticos para Implante Dentário Estéreis devem ser armazenados em local limpo, seco, arejado e livre da luz
do sol.
TRANSPORTE
A embalagem protege o produto contra quedas e colisões. Todavia, em transportes de longa distância, o produto deve receber
uma proteção adicional.
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