Diretrizes recomendadas
para o perfilador ósseo

Descrição do produto
Os perfiladores ósseos Zimmer Biomet Dental são utilizados
para auxiliar na remoção/contorno óssea ao redor da região
coronal do implante, permitindo a colocação adequada dos
pilares de cicatrização, componentes protéticos, coifas de
impressão e restaurações finais. Este passo de contorno pode
ser aplicado em protocolos cirúrgicos de uma ou de duas
etapas. É particularmente útil para a colocação de implantes a
nível subcrestal, mas também pode ser utilizado em implantes
colocados ao nível da crista óssea, conforme necessário.
Cada perfilador ósseo apresenta um design de conexão
e fecho com compatibilidade ISO e pode ser utilizado com:
• Um contra-ângulo para uma utilização mecanizada
• Adaptador ISO 1797 para a chave de catraca com indicador de
baixo torque [Item #: C9980] para facilitar o uso manual

Considerações Importantes
• Os perfiladores ósseos da Zimmer Biomet Dental foram concebidos para serem utilizados com os seguintes implantes
dentários: Certain®, Hexágono Externo, Tapered Screw-Vent® (TSV®)/Trabecular Metal™ e Eztetic®.
•O
 s perfiladores ósseos são fornecidos não esterilizados. Os perfiladores ósseos são reutilizáveis até 15 utilizações
e é necessário proceder à sua limpeza e esterilização antes de cada utilização. Para obter informações quanto aos
procedimentos de limpeza e esterilização de perfiladores ósseos, consulte o documento Cleaning and Sterilization
of Biomet 3i Kits and Instruments (Limpeza e Esterilização de Kits e Instrumentos Biomet 3i)(P-ZBDINSTRP)
disponível em http://ifu.biomet3i.com/. Para a esterilização, aplique os parâmetros para instrumentos individuais.
• Os perfiladores ósseos devem ser inspecionados quanto a sinais de desgaste antes de cada utilização.
•A
 velocidade recomendada para o perfilador ósseo é de valor igual ou inferior a 50 rpm. Um número de rpm superior a
esse valor pode danificar a superfície ou a estrutura interna do implante.
•C
 ertifique-se de que o perfilador ósseo está engatado/retido no contra-ângulo de modo a evitar a deglutição ou
aspiração acidental.
•O
 perfilador ósseo deve estar totalmente assente no local do implante antes da utilização. A ativação do perfilador ósseo
antes da sua colocação pode danificar a parte superior ou a estrutura interna do implante.

Instruções de utilização
1. Fixe o perfilador ósseo à chave de transferência apropriada.
•U
 tilização mecanizada – contra-ângulo.
•U
 so manual - Adaptador ISO 1797 para a chave de catraca com baixo torque [C9980].
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NOTA: Se aplicável, remova o excesso de osso que possa ter crescido sobre o
parafuso de fecho e remova-o, antes do uso do perfilador ósseo.

2.	
Insira o perfilador ósseo no implante colocado. Certifique-se de que o pino guia
do perfilador ósseo está alinhado de modo coaxial ao implante.
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3. Assim que o perfilador ósseo estiver assente no local do implante:
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• Utilização mecanizada – inicie a rotação da broca a um valor igual ou
inferior a 50 rpm, no sentido dos ponteiros do relógio.
• Utilização manual – inicie a rotação do perfilador ósseo no sentido dos
ponteiros do relógio.
Aplique pressão na direção do implante. O perfilador ósseo vai desbastar
gradualmente o excesso de osso em torno da região coronal do implante,
para permitir o assentamento completo dos componentes protéticos.
NOTE: Para um corte ideal, certifique-se de que os dentes cortantes estejam
livres de detritos acumulados. O excesso de detritos pode resultar em
um desempenho insatisfatório do perfilador de Osso, o que pode causar
danos à conexão do implante.
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4.	
Continue a desbastar o osso até que o perfilador ósseo deixe de remover osso e o
excesso ósseo tenha sido suficientemente reduzido para permitir o assentamento
adequado dos componentes protéticos.
NOTA: C
 ertifique-se de que a plataforma de implante está livre de detritos ósseos
antes de colocar o componente de restauração.

Contacte-nos através do número 800 827 836 ou visite o site zimmerbiometdental.pt
Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Tel: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Espanha
Atención al cliente: 800-827-836
Fax para pedidos: +34-93-445-81-36
zb.pedidos@zimmerbiomet.com
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