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 O posicionamento do implante é a chave para obter a restauração protética adequada e é 

a base para o planejamento cirúrgico. A comunicação entre o paciente, o dentista, o cirurgião e o 

técnico de laboratório é essencial para alcançar o resultado protético desejado.

 Para estabelecer o planejamento correto, com a posição espacial correta, escolhendo o 

design ideal do implante (diâmetro e comprimento), número e distribuição dos implantes, recomenda-se:

 - Realizar um enceramento no modelo de estudo do paciente;

 - Definir o espaço desdentado para ser restaurado;

 - Definir o tipo de estrutura de coping ou bar;

 - Realizar uma tomografia computadorizada e exames radiográficos.

 O enceramento pode então ser usado para fabricar o guia radiográfico e / ou cirúrgico, e ser 

usado como uma restauração temporária. A oclusão fisiológica é determinante para o sucesso do 

implante a curto e longo prazo. Procedimentos de carregamento imediato não devem ser realizados 

em pacientes com problemas na oclusão.

 Observe que os pilares dos implantes devem sempre receber forças no sentido axial, e o longo 

eixo do implante deve estar alinhado com as cúspides dos dentes opostos. A formação excessiva de

cúspides deve ser evitada, pois pode levar a sobrecarga.

 O diâmetro, o tipo, a posição e o número de implantes são determinados de acordo com 

a anatomia e o espaço protético disponível para cada caso de paciente. As recomendações 

apresentadas aqui devem ser consideradas como diretrizes básicas para o correto reparo biológico, 

restaurações adequadas e higiene oral do paciente. O desenho da restauração tem um forte impacto 

sobre a oclusão e higiene e deve ser levado em consideração.

 A resposta final dos tecidos duros e moles é altamente influenciada pela posição do 

intermediário, portanto o posicionamento tridimensional do implante necessita ser estudado, sendo 

estes:

 • Mesiodistal

 • Vestibulo-lingual 

 • Corono apical

Posicionamento do implante e tecido peri-implantar

Planejamento Pré-Operatório
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Posicionamento mesiodistal do implante

 O osso mesiodistal disponível é um fator importante na escolha do diâmetro e quantidade do 

implante. É a distância entre o implante aos dentes e entre os implantes, quando múltiplos implantes 

são necessários. O ponto de referência é medir a largura mesiodistal maior do implante, geralmente 

na região cervical. Geralmente, os implantes requerem um mínimo de osso adjacente de 1,5 mm à sua 

volta. As distâncias mostradas aqui são arredondadas para um mínimo de 0,5 mm de osso.

As regras básicas a serem seguidas são:

Regra 1

Idealmente, a distância dos implantes 

HE aos dentes adjacentes é de pelo 

menos 1,5 mm entre a porção mais 

larga do implante e os dentes, tanto 

no aspecto mesial como distal.

Regra 2

Como os implantes requerem pelo 

menos 1,5 mm de osso adjacente, a 

distância a outros implantes é de no 

mínimo 3 mm.
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 Para restaurações unitárias, o implante deve ser instalado no meio do intervalo e o seu 

tamanho precisa ser considerado ao selecionar o diâmetro do implante. Os seguintes aspectos 

podem ser utilizados como uma aproximação:

Exemplos de espaços inter-dentais individuais

A distância entre os dentes adjacentes é de aproximadamente 1 mm a mais no nível ósseo devido à anatomia do dente e 
ao ponto de contato interproximal quando comparado com a largura real do espaço ósseo (duas vezes 0,5 mm). Portanto, 
aplicando a Regra 1, a largura do espaço deve ser 2mm mais larga que o diâmetro do implante.

Largura do espaço

Distância entre dentes 
adjacentes a nível ósseo
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 A camada óssea vestibular e lingual deve ter pelo menos 1mm de espessura, de modo a 

garantir condições estáveis de tecido duro e mole, além de uma restauração protética bem ajustada. 

Além disso, o cirurgião precisa saber se o plano é fazer uma prótese cimentada ou parafusada.

Nota: As técnicas de aumento ósseo são altamente indicadas para as cristas em que a parede óssea vestibular é de 1 mm 

ou menos, ou onde não há osso em um dos lados. Estes procedimentos devem ser realizados apenas por dentistas com 

experiência avançada em regeneração óssea guiada (ROG).

Exemplo de implante posicionado e restauração protética final.

 Usando o Instrumento de Planejamento Espacial 7/9mm na boca do paciente ou em um 

modelo, uma análise inicial das relações espaciais pode ser obtida com o objetivo de selecionar o 

diâmetro do implante e a reconstrução protética. A ferramenta bandeirinha tem duas pontas com 7 e 

9 mm de largura e uma marca exatamente no meio (de 3,5 ou 4,5 mm), funciona como uma referência 

para o cirurgião ao instalar os implantes respeitando a regra de 1,5 mm do osso peri-implantar 

adjacente.

Instrumento para planejamento de espaço como diagnóstico e ajuda para a instalação de implantes

Instrumentos para o planejamento

Posição do implante vestíbulo-lingual
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 A regra de 1,5 mm é importante para a instalação do implante de acordo com a posição dos 

dentes, implantes e estruturas anatômicas como nervos, por exemplo, a bandeirinha pode ajudar a 

posicionar um implante mais próximo de um forame.

 Cada pino paralelizador na Neodent® possui diferentes diâmetros com o objetivo de analisar 

a quantidade de osso em torno de uma osteotomia.

 A parte inferior de todos os pinos tem 2,0 de diâmetro para ser adaptada após a primeira 

osteotomia. A parte média do pino tem o respectivo diâmetro dos implantes. Todos os diâmetros são

codificados por cores, conforme apresentado abaixo:

Pino Paralelizador para o diagnóstico de osso adjacente

Instrumento de Planejamento Espacial para
diagnóstico do espaço e instalação do implante.

Detalhe na ponta do Instrumento de
Planejamento Espacial de 7mm para análise 
dos gaps, a marca está em 3,5mm.

Ø 2.8 Ø 3.0 Ø 3.3 Ø 3.6 Ø 4.3

Ø 2.0 Ø 2.0 Ø 2.0 Ø 2.0 Ø 2.0

Ø 3.5 Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.3 Ø 5.0

Opções de pinos codificados por cores. A parte média dos pinos tem a mesma largura dos implantes, com base
nos valores escritos na parte superior.
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 A parte superior de cada Paralelizador tem o mesmo diâmetro da última broca antes da 

instalação do implante, de acordo com os protocolos de osteotomia da Neodent®. O paralelizador

permite que o cirurgião verifique o osso adjacente como ilustrado abaixo:

Paralelizador inserido após a broca inicial e adaptado dentro da última osteotomia com base no protocolo de perfuração. Ajuda 
a análise do osso adjacente remanescente quando posicionado.

Ø 3.75
Ø 3.0

 Além disso, existem posicionadores de perfuração que permitem que os cirurgiões avaliem o 

ângulo do intermediário antes da instalação do implante. Esses pinos são oferecidos em dois ângulos 

(17° e 30°) e são inseridos na osteotomia de 2,0 mm.

Guias de medição de ângulo para seleção de pilares.
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

 O sistema de implantes Neodent® Hexagono Externo (HE) oferece diferentes designs de 

implantes e dois tipos de tratamento de superfície, desenvolvidos para oferecer soluções para todas 

as densidades ósseas, quantidade e técnica cirúrgica. Os implantes podem ser instalados com um 

kit cirúrgico Neodent®. Os procedimentos são padronizados e têm etapas diretas.

 A interface protética do implante possui um hexágono externo no qual o componente protético 

se encaixa na plataforma. O HE possui uma função anti-rotação para indexar o componente protético.

A conexão do implante Neodent® Helix® Hexágono Externo possui três interfaces de largura em relação ao diâmetro do implante.

Sistema de implante Hexágono Externo Neodent®

Implante com corpo 
duplamente cônico

» Permite sub-instrumentação

Desenho de roscas 
progressivas dinâmicas
» Alcança alta estabilidade 

primária em todas as densidades 
ósseas

Contorno híbrido
» Para estabilidade com 

flexibilidade no posicionamento 
vertical

Ápice ativo
» Possibilita carga imediata
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 O Hexágono Externo Neodent® possui um index interno utilizado para a instalação do 

intermediário, que não danifica o hexágono externo, utilizado para conexão do pilar. Isso o caracteriza 

como um implante de torque interno.

Index hexagonal interno.

Tratamento de superfície Acqua

 Acqua é uma superfície hidrofílica obtida através de um processo físico-químico agregado à 

superfície rugosa obtida por duplo tratamento: jateamento abrasivo e subtração ácida. Os implantes 

com superfície Acqua são fabricados em uma área especial da Neodent® onde são embalados e 

armazenados em ambiente líquido, evitando o contato com a atmosfera. Este isolamento resulta em 

molhabilidade (apresentando ângulo de contato <5 °) e uma superfície físico-química ativa (com íons 

positivos).

 Implantes com superfície Acqua são indicados para instalação em áreas enxertadas, combinados 

com procedimentos de enxertia, pós-extração e locais de baixa densidade óssea.

Superfície hidrofóbica 
(convencional).

Superfície Hidrofílica 
Acqua.

Nota: Medições XPS em NeoPoros e Acqua Surfaces

Acqua (Atom%)
Oxigênio O Titânio Ti Nitrogênio N Carbono C

59.3 ± 0.2 22.7 ± 0.3 0.6 ± 0.4 15.3 ± 1.0
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Velocidade de perfuração: 500-800 rpm para os tipos de osso III e IV;10

Disponível com a superfície Acqua;1

Implante totalmente cônico;2

Espiras trapezoidais compactas com um passo de rosca de 1,2 a 1,5mm (dependendo do 

diâmetro do implante)*;

3

Implante com roscas duplas para trauma mínimo e instalação mais rápida;4

Ápice cônico com câmaras de baixa atividade e câmaras helicoidais projetadas para otimizar 

a estabilidade secundária;

5

Indicado para todos os tipos de densidade óssea e instalação pós-extração;6

Brocas countersink recomendadas para os tipos ósseos I e II;8

Velocidade de inserção: 30 rpm;11

Torque máximo de inserção: 60 N.cm.12

Broca de sobrecontorno é necessária se usado nos tipos de osso I e II;7

Velocidade de perfuração: 800-1200 rpm para os tipos de osso I e II;9

*Existem variações devido às opções de comprimento e diâmetro do implante.

Helix® - Hexágono Externo
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Helix®
16°

2°-12°

Ø 3.20 - 4.60 mm

Ø 1.65 - 2.20 mm

4.50 - 6.60 mm

0.60 - 0.75 mm

0.15 - 0.55 mm

Opções de implante

Comprimentos: 8 / 10 / 11.5 / 13 / 16 e 18 mm.

Diâmetros: 3.5 / 3.75 / 4.0 / 4.3 e 5.0 mm.
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 Diâmetro, posição e número de implantes devem ser selecionados levando em consideração 

a anatomia e as circunstâncias espaciais. O preparo básico do local de instalação envolve o preparo 

do rebordo e a perfuração rotatória com irrigação, para as quais o diâmetro e o design (se cilíndrico 

ou cônico) do implante selecionado determinam os instrumentos que serão utilizados. O preparo 

refinado que o leito do implante necessita envolver a perfuração e o preparo do perfil, para os quais 

o tipo de implante e a densidade óssea determinam os instrumentos a serem utilizados.

 Depois de abrir um retalho e expor o osso, inicia-se o preparo do rebordo alveolar. Uma 

vez que a posição do implante tenha sido decidida previamente e com auxílio de guia cirúrgico, a 

camada cortical cervical é perfurada com a broca inicial (passo 1) e verificada visualmente pelo 

seu posicionamento espacial. As rotações indicadas por minuto (rpm) para perfuração baseiam-se 

basicamente na densidade óssea, onde nos tipos de osso I e II são aplicados 800-1.200 rpm e tipo 

III e IV 500-800 rpm. Esta perfuração inicial funciona como um guia. Depois, a broca helicoidal de 2.0 

mm é usada para alcançar a profundidade desejada para o implante escolhido em um nível ósseo. A 

broca seguinte é usada para preparar a osteotomia seguindo uma sequência de acordo com o tipo e 

o diâmetro do implante, conforme escolhido no planejamento pré-operatório. Todas as brocas estão 

adaptadas para contra-ângulo de acordo com a norma ISO 1797-1 - Instrumentos rotativos dentários 

- Haste.

Preparo do leito do implante

Passo 1 - Preparando o local do implante e a broca inicial

Cuidadosamente, reduza e suavize para proporcionar uma superfície 

óssea plana antes de marcar a posição do implante com a broca 

lança inicial. Use esta broca cerca de 5 a 7 mm, de maneira uniforme, 

com a rotação definida de acordo com a densidade óssea trabalhada.

Nota: caso seja necessária a redução / preparo do osso, esta precisa ser considerada 
no planejamento pré-operatório, uma vez que influencia na escolha do diâmetro e 
comprimento do implante.
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Passo 2 - Verifique o eixo do implante

Depois de usar a broca 2.0 helicoidal, verifique o eixo do implante, 

usando os pinos paralelizadores.

Passo 3 - Broca Helicoidal 2.0

Use a broca helicoidal de 2.0 mm para alcançar a profundidade de 

preparação planejada. Recomenda-se o uso da sonda cirúrgica para 

controlar a profundidade.

Nota: 1 - uma radiografia periapical neste ponto seria recomendada para verificar a 
disponibilidade vertical do osso, ou verificar o eixo em relação às raízes adjacentes,
por exemplo. O pino paralelizador é totalmente inserido na área perfurada, permitindo 
visualizar o furo em relação às estruturas anatômicas.

2 - a broca Neodent® de 2.0 tem uma ponta ativa que pode ser usada como broca 
inicial. Isso pode ser feito em situações em que há uma crista óssea plana e, portanto, 
o uso da broca lança inicial pode ser evitado.
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Preparo do leito de implante para implantes cônicos Helix® HE de 10 - 18mm.

Preparo do leito de implante para implantes cônicos Helix® HE de 8mm

103.474

103.474

103.405

103.405

103.422

103.469

103.471

103.471

103.411

103.411

103.420

103.467

103.399

103.399

103.423

103.470

103.408

103.408

103.419

103.466

103.472

103.472

103.402

103.402

103.421

103.468

103.425

103.425

103.170

103.170

Lança

Lança

Ø 5.0+

Ø 5.0+

Ø 4.3+

Ø 4.3+

Ø 4.0+

Ø 4.0+

Ø 3.75+

Ø 3.75+

Ø 3.5+

Ø 3.5+

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 4.3

Ø 4.3

Ø 4.0

Ø 4.0

Ø 3.75

Ø 3.75

Ø 3.5

Ø 3.5

Ø 2.0

Ø 2.0

Ø 3.5 mm

Ø 3.5 mm

Ø 3.5 mm

Ø 3.5 mm

Ø 3.75 mm

Ø 3.75 mm

Ø 3.75 mm

Ø 3.75 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.0 mm

Ø 4.3 mm

Ø 4.3 mm

Ø 4.3 mm

Ø 4.3 mm

Ø 5.0 mm

Ø 5.0 mm

Ø 5.0 mm

Ø 5.0 mm

Ø 5.0

Ø 5.0

Ø 4.1

Ø 4.1

Ø 3.5

Ø 3.5

Para osso tipo I e II

Para osso tipo I e II

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Para osso tipo III e IV

Para osso tipo  III e IV

Nota: brocas cônicas de sobrecontorno desenvolvidas especificamente para os implantes de 8mm.
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13

16

11.5
10

8
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1: Todas as brocas cônicas possuem marcas semelhantes relacionadas a cada comprimento do 

implante, independentemente do diâmetro.

2: As brocas cônicas também estão disponíveis nas versões curta e longa.

3: Devido à sua função, as brocas cônicas são no máximo 0,5 mm mais longas que o implante. Esse 

comprimento adicional deve ser considerado antes do procedimento cirúrgico.

4: O implante na imagem tem 13 mm de comprimento.

Nota: A radiografia periapical é recomendada após o uso de brocas cônicas para verificar o osso disponível ou para verificar 
o longo eixo da perfuração em relação às raízes adjacentes. Um posicionador radiográfico deve ser inserido na área 
instrumentada.
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*A sequência pode ser iniciada diretamente com a broca 2.0 helicoidal, caso o osso esteja com uma superfície plana.

Instrumentos para preparação básica de implantes ósseos Diâmetro (mm)

Passo

1 – Prepare o local 

do implante e a 

perfuração inicial

2 – Verifique o longo

eixo do implante

3-Broca Cônica 2.0*

4-Cônica 3.5

103.170

103.425

103.419

103.420

103.421

103.422

103.423

103.408

103.411

128.022

128.023

129.013

129.014

103.399

128.019

129.009

128.020

103.402

103.405

103.471

103.472

103.472

103.473

103.474

128.021

128.019

Broca Lança

Broca Cônica 3.5

Broca Cônica 4.3

Broca Cônica 5.0

Broca Cônica 3.75

Broca Cônica 4.0

Paralelizador 
2.8/3.5

Paralelizador
3.6/4.3

Paralelizador 
4.3/5.0

Paralelizador 
3.0/3.75

Paralelizador 
3.3/4.0

Posicionador
Radiográfico 3.5

Posicionador
Radiográfico 4.3

Posicionador
Radiográfico 5.0

Broca Countersink 3.5

Broca Countersink 4.1

Paralelizador 
2.8/3.5

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

6-Cônica 3.75

7-Broca

Countersink 4.1

Broca Cônica de
Sobrecontorno 3.5

Broca Cônica de
Sobrecontorno 4.3

Broca Cônica de
Sobrecontorno 5.0

Broca Cônica de
Sobrecontorno 3.75

Broca Cônica de
Sobrecontorno 4.0

Broca Cônica 2.0

8-Cônica 4.0

10-Cônica 4.3

12-Cônica 5.0

5-Broca

Countersink 3.5

9-Broca

Countersink  4.1
Broca Countersink 4.1

Broca Countersink 4.3

Broca Countersink 5.0

Código Produto Max. RPM Imagem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø 4.0Ø 3.5 Ø 4.3Ø 3.75 Ø 5.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opcional Opcional

Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Helix® HE - Para os tipos de osso I e II

11-Broca

Countersink 4.3

13-Broca

Countersink  5.0
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Instrumentos para preparo básico de implantes

Passo

1 – Prepare o local 

do implante e a 

perfuração inicial

2 – Verifique o longo

eixo do implante

3-Broca Cônica 2.0*

4-Cônica 3.5

103.170

103.425

103.419

103.420

103.421

103.422

103.423

103.408

103.411

128.022

128.023

129.013

129.014

103.399

128.019

129.009

128.020

103.402

103.405

103.471

103.472

103.472

103.473

103.474

128.021

128.019

Broca Lança

Broca Cônica 3.5

Broca Cônica 4.3

Broca Cônica 5.0

Broca Cônica 3.75

Broca Cônica 4.0

Paralelizador 
2.8/3.5

Paralelizador
3.6/4.3

Paralelizador 
4.3/5.0

Paralelizador 
3.0/3.75

Paralelizador 
3.3/4.0

Posicionador
Radiográfico 3.5

Posicionador
Radiográfico 4.3

Posicionador
Radiográfico 5.0

Broca Countersink 3.5

Broca Countersink 4.1

Paralelizador 
2.8/3.5

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

1200

800

800

800

800

6-Cônica 3.75

7-Broca

Countersink 4.1

Broca Cônica de
Sobrecontorno 3.5

Broca Cônica de
Sobrecontorno 4.3

Broca Cônica de
Sobrecontorno 5.0

Broca Cônica de
Sobrecontorno 3.75

Broca Cônica de
Sobrecontorno 4.0

Broca Cônica 2.0

8-Cônica 4.0

10-Cônica 4.3

12-Cônica 5.0

5-Broca

Countersink 3.5

9-Broca

Countersink  4.1

11-Broca

Countersink 4.3

13-Broca

Countersink  5.0

Broca Countersink 4.1

Broca Countersink 4.3

Broca Countersink 5.0

Código Produto Max. RPM Imagem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opcional

*A sequência pode ser iniciada diretamente com a broca 2.0 helicoidal, caso o osso esteja com uma superfície plana.

Helix® HE - Para os tipos de osso III e IV

Diâmetro (mm)

Ø 4.0Ø 3.5 Ø 4.3Ø 3.75 Ø 5.0

--

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opcional Opcional

Opcional

Opcional OpcionalOpcional Opcional Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

-
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 O preparo especial do local de instalação considera o uso (1) da broca countersink e (2) a 

broca cônica de sobrecontorno quando necessário. Os instrumentos dependem do tipo e diâmetro 

do implante e do tipo de osso. Osteotomias nos tipos ósseos I e II necessitam de brocas countersink 

finais para o posicionamento final do implante. Broca cônicas de sobrecontorno são necessárias 

apenas para o uso do implante Helix® HE em regiões de alta densidade óssea.

Broca de sobrecontorno

 As brocas cônicas de sobrecontorno são especialmente indicadas como instrumentos 

complementares para osteotomia ao instalar os implantes Helix® HE nos tipos de osso I e II. Existem 

diferentes brocas cônicas de sobrecontorno selecionadas de acordo com o diâmetro do implante. 

As brocas são usadas apenas nos tipos de ossos I e II, conectadas à peça de mão do contra-ângulo, 

com uma velocidade de rotação de aproximadamente 800-1200 rpm. Este passo destina-se a manter 

o torque de inserção em um nível desejável nos tipos de osso I e II.

Nota: As brocas cônicas de sobrecontorno têm o símbolo “+” para indicar que são instrumentos complementares.

Broca Countersink

 Para o preparo ósseo especial, as brocas countersink ajudam a posicionar a plataforma dos 

implantes de acordo com o leito ósseo, se houver um osso cortical mais denso. As countersink são 

geralmente usadas dessa maneira nos tipos ósseos I e II e são indicadas como opcionais nos tipos 

ósseos III e IV. A velocidade máxima de rotação usada para essas brocas é de 800 rpm para os tipos 

de osso III e IV e de 1200 rpm para os tipos de osso I e II.

A broca countersink refina o preparo do local de instalação do 
implante. A broca auxilia no posicionamento cervical do implante em 
áreas de maior densidade óssea.

Detalhes sobre o preparo especial do leito do implante
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SlimFIT

Osteotomia convencional Osteotomia de SlimFIT

(remoção reduzida do osso)

Countersink convencional

 A linha de próteses SlimFIT é uma inovação da Neodent® para sua linha de implantes 

hexagonais externos. Devido ao perfil paralelo progressivo, as próteses SlimFIT minimizam a remoção 

óssea ao redor da osteotomia.

 Para a linha SlimFIT, é necessário usar a nova broca Countsink SF, com uma nova forma que 

reduz o diâmetro de perfuração e causa menos trauma, preservando o osso.

Nova broca SlimFIT
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 A embalagem Neodent® foi especialmente atualizada para fácil 

manuseio e procedimentos cirúrgicos seguros, proporcionando 

praticidade desde o armazenamento dos implantes até a captura e 

o transporte e o local de instalação. Os recursos do implante, como 

tipo, diâmetro e comprimento, são facilmente identificáveis na parte 

externa da embalagem.

 Três etiquetas auto-adesivas são fornecidas para registro nos 

registros médicos do paciente e para relatar à equipe de prótese. Eles também permitem 

rastreabilidade para todos os artigos.

Embalagem de implantes Neodent®

Instruções sobre a abertura da embalagem do implante

Abra o blister e coloque o frasco em uma superfície estéril.

Mantenha o suporte pressionado e remova a tampa.

Levar o implante para o local de instalação.

Após quebrar a vedação estéril do blister, segure a embalagem externa 

(frasco) com uma mão e abra a tampa.

Nota: Para implantes Acqua, segure o frasco na posição vertical para evitar derramar o líquido.

Com o suporte pressionado, capture o implante com o acionador do contra-

ângulo, movimentando o suporte até que seja encontrado o encaixe perfeito 

entre o acionador e o implante. Verifique se a conexão está completamente 

encaixado no implante.

Remova o suporte contendo o implante do frasco juntamente com a tampa.

Nota: Para implantes Acqua, segure o frasco na posição.

1

4

6

2

5

3
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Instalação do Implante

 Os implantes Neodent® Helix® HE foram desenvolvidos para iniciar a sua instalação com auxílio 

do contra-ângulo ou manualmente, e completados com a chave de torque catraca. A velocidade de 

rotação máxima recomendada para instalação, quando utiliza-se o motor cirúrgico, é de 30 rpm, com 

torque máximo de 35 N.cm.

 As instruções a seguir mostram as etapas para o manuseio do implante Neodent® HE para

posicionamento com o contra-ângulo.

Passo 1 - Adapte a chave de instalação de implante para

contra-ângulo.

Segure o implante através do suporte e insira a chave de instalação 

do implante para contra-ângulo, ao implante HE. Todos as conexões 

de instalação para o contra-ângulo têm pinças de metal no ápice ativo 

para manter o implante estável durante o transporte. As conexões de 

instalação para a chave catraca não possuem pinças para manter os 

implantes em posição de transporte.

Passo 2 - Coloque o implante com o contra-ângulo no leito do implante.

Coloque o implante na sua posição final com o motor ajustado em um 

torque máximo de 35 N.cm e velocidade de 30 rpm, no sentido horário.

Advertência: As correções na posição vertical por meio de rotações reversas durante a 
cirurgia podem levar à redução da estabilidade primária ou mecânica.



24

 Tire a conexão de instalação de conta-ângulo para fazer o torque final e adapte a conexão 

de instalação para catraca, para o posicionamento final e medição do torque. Há duas opções de 

conexão de catraca: curta e longa. Primeiro, use os dedos para inserir a conexão no interior dos 

implantes e, em seguida, engate uma chave de catraca no adaptador.

 As chaves de catraca não devem ser usadas para iniciar a inserção de um implante ou 

transportá-lo de um lugar para o outro, pois o produto pode cair. Aplique o torque até que o implante 

atinja sua posição final. Todas as chaves catraca medem os níveis de torque e exceder valores acima 

de 60 N.cm é contraindicado.

Advertência: As correções na posição vertical por meio de rotações reversas durante a cirurgia podem levar à redução da 
estabilidade primária ou mecânica.

Conexão de torque do implante de HE para catraca - curta / longa.

Manipulação dos tecidos moles

 Após a instalação, o implante é fechado com um parafuso de cobertura ou uma tampa de 

cicatrização (ou pilar de cicatrização) para protegê-lo implante. O cirurgião pode escolher entre a 

cicatrização submucosa ou transmucosa e possui todas as opções disponíveis para a manipulação 

de tecidos moles, possíveis através de um conjunto de cicatrizadores.

 Para a cicatrização da mucosa (sob um retalho mucoperiostal fechado), o uso de um parafuso 

de cobertura é indicado. Um segundo procedimento cirúrgico é necessário para reabrir o implante e 

a inserção do cicatrizador desejado.

 Use uma chave digital sextavada de 0,9 mm para colocar um parafuso de cobertura para 

a plataforma de implante de 3,3 e 4,1 e uma chave digital sextavada de 1,2 mm para colocar um 

parafuso de cobertura para a plataforma de implante de 5,0. Torque máximo: 10 N.cm

Cicatrização em dois estágios / submucosa

Parafuso de cobertura, nível de implante 
(Ø3.3 / Ø4.1  / Ø5.0mm).
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 Uma variedade de cicatrizadores e intermediários estão disponíveis para o sistema Neodent® 

HE, condicionando o tecido mole durante a cicatrização gengival após a colocação do implante. 

Os intermediários podem ser usados   provisoriamente (para serem substituídos na fase final de 

restauração), ou um pilar definitivo pode ser instalado junto com a restauração provisória. Esta 

fase pode ser definida como uma operação de uma etapa (se o cicatrizador for escolhido após 

o procedimento cirúrgico) ou carga imediata (se um intermediário definitivo for selecionado). Um 

extenso tempo de cicatrização é necessário quando baixos valores de torque são obtidos.  

 O sistema Neodent® possui uma variedade de cicatrizadores, com vários diâmetros e alturas

gengivais para corresponder ao intermediário definitivo. Escolher o pilar de cicatrização correto é, 

portanto, extremamente importante para garantir a cicatrização adequada dos tecidos moles, com 

pressão controlada e respeito pelas distâncias biológicas.

 O torque final de instalação do implante determina o protocolo. A oclusão correta e fisiológica

também é um determinante na definição. A Tabela 5 lista os critérios a serem observados para o uso 

do protocolo de carga imediata.

Cicatrização transmucosa: uma etapa ou carga imediata

Torque: 35 a ≤ 60 Ncm;

Protocolo de cicatrização: Carregamento ou seleção imediata de pilar;

Características gerais:

• A carga mecânica lateral nas coroas provisórias é contraindicada;

• Os pacientes devem apresentar um equilíbrio ou oclusão fisiológica;

• Os pacientes periodontalmente comprometidos devem ter sua condição controlada antes do 

tratamento, especialmente quando um componente é exposto ao ambiente bucal.



26

 Uma vez atingido este estágio, o poste ou pilar definitivo precisa ser escolhido para a 

restauração final. Esta etapa pode ser realizada com a mucosa cicatrizada ou durante cirurgias para 

protocolos com uma fase / cicatrização gengival ou carga imediata.

PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS

Ø3.5 Ø3.75 Ø4.0 Ø4.3 Ø5.0

Plataforma 3.3 Plataforma 4.1 Plataforma 5.0

Ø3.5 mm

1 mm

Hex 2.37 mm

Ø4.1 mm

0.7 mm

Hex 2.7 mm
Hex 3.3 mm

Ø 5.0 mm

1 mm

8 10 11.5 13 16 18

Opções de comprimento
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Restauração unitária ou múltipla;

Restauração parafusada ou cimentada;

Espaço interoclusal, altura e largura;

Altura gengival;

Espaço biológico vertical (distância do componente à crista óssea);

Se houver necessidade da correção da angulação do implante para o intermediário ou 

se houver paralelismo entre os componentes adjacentes.

 A interface HE possui um mecanismo de torque interno para a captura e instalação do 

implante, garantindo a integridade da interface do hexágono externo.

 As seguintes características devem ser consideradas:

Plataforma

Hexágono externo

Hexágono Interno

Um hexágono externo para conexão de pilar e um torque interno para a instalação do implante sem danificar a parte externa 
de encaixe.

Interface HE
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 A linha de próteses SlimFIT é uma inovação da Neodent® para sua linha de implantes 

hexagonais externos. Devido ao perfil paralelo progressivo, as próteses SlimFIT minimizam a remoção 

óssea ao redor da osteotomia.

Mini Pilar Convencional 

com Osteotomia SlimFIT

Mini Pilar SlimFIT 

com osteotomia 

convencional

Preservação do osso

Os intermediários SlimFIT proporcionam excelente acomodação para 

tecidos moles peri-implantares, agilizando os procedimentos protéticos 

em casos com carga imediata e estabilização de tecidos a longo prazo.

Perfil de Emergência 

Convencional

Perfil de Emergência 

SlimFIT

Acomodação do Tecido Mole

Slim Fit - Pilar anatômico
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Moldagens e ensaios 
clínicos podem ser 
realizados no nível do 
intermediário.

As restaurações podem 
ser cimentadas ou 
aparafusadas.

Os intermediários são 
sempre aparafusados no 
implante.

Moldagens e ensaios 
clínicos podem ser 
realizados no nível do 
implante.

 Há várias maneiras de se reabilitar pacientes que receberam implantes. Para tornar o 

procedimento mais prático, as próteses podem ser classificadas em:

O nível de trabalho: implante ou intermediário;

O tipo de retenção: retida por cimento ou retida por parafuso;

O número de elementos: unitária (coroa) ou múltipla (barra ou ponte).

 Os implantes dentários são restaurados com a ajuda de pilares protéticos. Essas peças são 

parafusadas nos implantes, atuando como um intermediário que eleva a posição do implante (próximo 

ao osso) ao nível do tecido mole, facilitando a restauração. Intermediários protéticos suportam o 

tecido mole durante o procedimento.

 Nos casos em que há pouco tecido mole devido a limitações anatômicas, mau posicionamento 

do implante ou por qualquer outro motivo, os implantes devem ser restaurados no nível da plataforma. 

Em tais casos, os intermediários não são mais necessários. As figuras a seguir mostram o passo 

clínico de uma moldagem ao nível do implante e moldagens ao nível do intermediário (restauração ao 

nível do implante/restauração ao nível do intermediário).

Nível de trabalho para próteses sobre implantes dentários: implante ou intermediário

Classificando a prótese sobre implante dentário
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 Há muitas razões para optar por uma restauração no nível do implante ou do intermediário, 

especialmente agora que as soluções digitais estão disponíveis. No entanto, as restaurações ao nível 

do intermediário são fortemente recomendadas quando há uma quantidade mínima de mucosa, pois 

estabilizam o tecido mole, fornecem uma vedação biológica e protegem mecanicamente o sistema.

As próteses ao nível dos intermediários requerem 

procedimentos ao nível do intermediário, isto 

é, moldagens, testes clínicos, restaurações 

provisórias, etc., que devem ser sempre realizados 

sobre os intermediários. Desta forma, este item 

não é removido regularmente, mantendo intacta a 

homeostase dos tecidos peri-implantares.

Restaurações ao nível de implante são realizadas 

quando existem procedimentos que resultam em 

infra-estrutura personalizada. Esse processo 

de personalização pode ser realizado usando 

fundição ou fresagem (quando há soluções 

digitais). O trabalho ao nível do implante resulta 

em procedimentos clínicos realizados diretamente 

no implante, conforme ilustrado. Tal como nas 

restaurações de nível de intermediário, as 

restaurações ao nível do implante podem ser retidas 

por parafuso ou cimentadas. Próteses cimentadas 

retidas ao nível dos implantes requerem um pilar 

personalizado para cada caso clínico.
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Exemplos de restaurações aparafusadas e cimentadas.

 A prótese sobre implante dentário pode ser retida por cimento ou por parafuso, dependendo da 

situação clínica e da preferência do cirurgião dentista. As restaurações parafusadas são reversíveis 

e não apresentam risco de inflamação da mucosa resultante do excesso de cimento durante a 

instalação. Por outro lado, as próteses parafusadas requerem excelente conexão e assentamento 

passivos. Eles também exigem uma abertura na face oclusal para o parafuso de fixação poder entrar 

e sair. A localização dessa abertura deve, portanto, ser planejada para evitar comprometimento 

estético. Os intermediários angulados são fortemente recomendados para evitar problemas quando 

este ponto de saída está voltado para a cavidade oral.

 As restaurações cimentadas são finalizadas com estética mais facilmente aprimorada, 

porque não há preocupação com a saída do parafuso de fixação para prender o conjunto, mas elas 

não são reversíveis. Ao mesmo tempo, o excesso de cimento deve ser evitado durante o processo de 

cimentação da coroa. A figura a seguir ilustra a diferença entre próteses dentárias retidas por parafuso e 

cimentadas. Bases de titânio são recomendadas para próteses cimentadas ou aparafusadas, embora 

a cimentação da base de titânio seja realizada fora da boca, em laboratório, eliminando o risco de 

excesso de cimento nos tecidos peri-implantares. Subsequentemente, a estrutura é parafusada no 

implante.

Tipo de retenção: prótese cimentada ou parafusada
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 Os implantes dentários podem ser usados para restaurar espaços deixados por dentes 

perdidos de forma unitária ou múltipla. Dependendo do plano de tratamento do dentista, eles podem 

ser unidos ou reabilitados separadamente como coroas individuais. O design dos intermediários 

protéticos é determinado por esses formatos, que podem ser anti-rotacionais (para coroas) ou 

rotacionais (para múltiplas próteses).

 O tipo de retenção utilizada, o nível de trabalho e o número de unidades definem a seleção 

do pilar conforme pode ser visto na tabela abaixo:

 Uma vez que o intermediário é selecionado, outras características também precisam ser 

determinadas, pois cada intermediário tem uma altura, forma e ângulo transmucosos diferentes. As 

principais características de um intermediário são:

 • Diâmetro;

 • Altura gengival do pilar;

 • Ângulo (em linha reta, opções de 17° e 30°).

Número de elementos: unitária (coroa) ou múltipla (barra ou ponte)

Nível do Implante Nível do Intermediário

Visão geral de torques e conexões

Conexão
Torque 1.2

Conexão para 
Pilares Protéticos

Pilar Cônico SF - 20 N.cm
Mini Pilar Angulado SF - 20 N.cm
Munhão Universal SF - 32 N.cm
Munhão Personalizável - 32 N.cm
Base de Titânio HE - 32 N.cm
Base de Titânio C para HE - 32 N.cm
Attachment Equator HE - 32 N.cm
Parafusos Protéticos - 10 N.cm

Mini Pilar 
Cônico SF - 
32 N.cm

Base de
Titânio HE

Unitária/Múltipla MúltiplaMúltiplaUnitária Unitária

UCLA
Munhão

Personalizável
(reto ou angulado)

Pilar Cônico SF
Munhão

Universal SF

Mini Pilar
Cônico SF

(reto ou angulado)

Attachement
Equator

Prótese Cimentada/Parafusada
Prótese

Cimentada
Sobredentadura Prótese Parafusada

Prótese
Cimentada

Base de Titânio C
para HE
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 Os Cicatrizadores da Neodent® apresentam diferentes diâmetros e alturas gengivais, projetados 

para adaptar-se aos intermediários finais. A escolha correta deste elemento determina o processo adequado 

de cicatrização dos tecidos moles, controlando a pressão enquanto mantém a distância biológica.

 Existem opções que podem ser selecionadas de acordo com as necessidades do cirurgião-dentista:

Visão geral dos cicatrizadores

 Os intermediários são instalados durante as seguintes etapas: (1) na mucosa cicatrizada 

(após remoção dos cicatrizadores ou coroas provisórias); ou (2) durante a cirurgia com ou sem 

retalhos, logo após o posicionamento do implante (no caso de carga imediata); ou (3) após a remoção 

dos parafusos da cobertura (quando os intermediários são colocados em vez de cicatrizadores).

 Depois que o tipo de intermediário é selecionado, as seguintes características devem ser 

consideradas para a determinação do seu projeto:

 A. Espaço interoclusal, altura e diâmetro;

 B. Altura transmucosa (gengival);

 C. Espaço biológico (distância entre o intermediário e a crista óssea);

 D.Se houver necessidade de correção angular do implante com o intermediário ou se for 

 paralelo a intermediários adjacentes.

 Além da relação entre cicatrizadores e pilares, outros aspectos biológicos importantes são

descritos para facilitar essa etapa.

Nota: Para o passo A, todos os desenhos da cabeça do parafuso devem ser considerados no caso de restaurações 
aparafusadas. A cabeça dos parafusos tem relação direta com o espaço interoclusal remanescente planejado para a 
restauração. Por isso, deve ser considerada.

Ø 1.90mm

1.30mm
3.70mm

Ø 2.30mm

1.70mm

4.65mm

Ø 2.50mm

1.80mm

8.40mm

Cicatrizadores HE:
• Ø 3.3 e 4.1 e 5.0mm
• Altura de transmucoso: 2, 3, e 4mm
• Cicatrizadores SF Paralelos e Divergentes

Parafusos para cilindros e componentes HE.

Instalção de componentes protéticos
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 Os Cicatrizadores Neodent® foram projetados para garantir o perfil de emergência correto, 

adaptado a todos os tipos de intermediário, conforme descrito na figura abaixo.

 Por período provisório, podem ser utilizados Cilindros de Proteção em áreas posteriores e em 

curto período de tempo sem a restauração final, ou Cilindros de Titânio para personalização de uma 

coroa provisória.

Relação entre o design dos pilares de cicatrização e as dimensões de todos os pilares de HE.

 A instalação do implante deve ser ao nível do osso, portanto, a margem do suporte não deve 

estar a menos de 1,5 mm da crista óssea e não mais de 2 mm abaixo da mucosa. As imagens abaixo 

ilustram situações diferentes e o correto posicionamento final do intermediário.

Aspectos biológicos na instalação de componentes protéticos do hexágono externo

Cilindro de Proteção 
do Mini Pilar Cônico

Ø 4.1/4.3 e 5.0

Cilíndro de Titânio 
Mini Pilar Cônico

Ø 4.1 e 5.0

Cilindro de Proteção 
do Pilar Cônico

Ø 4.1 e 5.0

Coping Provisório do 
Munhão Universal
4.1mm e 6.0mm

UCLA de Titânio
Ø 3.3 a 5.0

Mínimo
1.30mm

2.50mm

1.00mm



35

 O implante pode ser moldado para o trabalho laboratorial e produção da prótese de diferentes 

maneiras. As próteses atualmente podem ser fabricadas por procedimentos convencionais de 

fundição (fluxo de trabalho convencional) ou através do uso de fresagem e tecnologia CADCAM. Este 

capítulo aborda técnicas convencionais e métodos de escaneamento (do modelo e intraoral).

 Geralmente, a sequência de transferência para intermediários segue o mesmo fluxo de trabalho 

que a estabelecida para a transferência de implantes (abertos ou fechados), mas com os transfers 

adaptados a cada intermediário. As características de cada intermediário devem ser observadas, 

pois somente algumas permitem que um processo de transferência aberta ou fechada seja usado.

 O procedimento para transferência de implantes ou intermediários é combinado com o das 

moldagens dentárias convencionais. Pode ser realizado usando moldeiras abertas ou fechadas. 

Itens individuais, conhecidos como transfers, são aparafusados   ou adaptados aos intermediários ou 

diretamente nos implantes.

 Com a técnica de moldeira fechada, uma moldagem negativa da peça é feita no material de 

moldagem. O transferente de moldagem é então removido da cavidade oral e adaptado à moldeira, 

diretamente no material de moldagem. Cada intermediário tem seu próprio sistema de moldagem e 

cada opção deve ser revisada no catálogo ou no catálogo prático.

 No caso de transfers para implantes Neodent®, existem duas opções disponíveis para a 

transferência: moldeira aberta ou fechada. Essas opções são descritas abaixo.

Moldagens com moldeira aberta ou fechada

Nível do intermediário Ø 4.1/4.3, ou 5.0

Moldeira Fechada

Nível do Implante Ø 3.3, 4.1/4.3, ou 5.0

Moldeira Aberta Moldeira Fechada

Moldagem e confecção de modelos de gesso
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 Primeiro, a moldagem deve ser verificada, principalmente para garantir que o transferente de

moldagem esteja corretamente ajustado e posicionado. Os seguintes passos devem ser realizados 

no laboratório de prótese:

 A. Análogo (implante ou intermediário, dependendo da técnica) é posicionado. Deve caber

  exatamente como mostrado na figura abaixo.

 A Neodent® desenvolveu uma nova geração de análogos, que pode ser usada nos fluxos de 

trabalho convencional (modelo de gesso) ou digital (modelo impresso), para modelos prototipados. 

Eles são chamados de Análogos Reposicionáveis Híbridos e estão disponíveis para moldagens ou 

escaneamentos de implantes ou intermediários.

B. Use o material gengival artificial preferido para fazer uma gengiva removível, precisa e fiel 

de 3 a 4 mm de profundidade (siga as instruções do fabricante para o material usado para 

fazer a goma artificial indicada na respectiva IFU);

C. Prepare a mistura usando o gesso Tipo IV. Misture o pó e a água corretamente, seguindo as

instruções do fabricante;

D. Despeje a mistura de gesso na moldagem. Certifique-se de que o gesso revista todos os 

detalhes anatômicos e, em particular, que cubra completamente o análogo;

E. Aguarde o tempo recomendado para o gesso e, em seguida, remova cuidadosamente o 

modelo da moldeira;

F. Verifique se não há bolhas e se todos os detalhes foram copiados completamente;

G. Conclua o modelo;

H. Também é importante moldar a arcada oposta e montar ambas em um articulador.

Produção de Modelos de Gesso

Análogos para implante HE, Pilar, Mini Pilar cônico , Munhão Universal, e Análogo do Implante.
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 A odontologia moderna está se tornando cada vez mais digital. As soluções digitais abrangem 

desde a digitalização da moldagem na moldeira até a digitalização direta da cavidade oral do paciente 

(escaner intraoral). Quando o modelo digital está pronto, técnicos especializados começam a projetar 

a futura prótese, que será fresada em uma máquina CAM. Alguns procedimentos e dispositivos 

diferentes devem ser descritos para tornar essa técnica mais clara.

 O transfer de escaneamento (scanbody) é usado em um implante e / ou intermediário para 

transferir suas posições após o escaneamento para uso no procedimento CAD/CAM. Isso é usado para 

realinhar a biblioteca de implantes / intermediários com a posição correta, de acordo com o implante 

/ intermediário de referência. Existem dois tipos de scanbodies: um é usado para escaneamento de 

modelo de gesso (para análogos) e um para escaneamento intraoral (implantes e intermediários). Os 

scanbodies Neodent® são fabricados em Peek, um polímero opaco que elimina a necessidade de 

qualquer tipo de spray opacificador.

Transfer de escaneamento

Scanbodies são essenciais para a digitalização de modelos ou para varredura intraoral.

Digitalização e soluções digitais
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 Kits Neodent® estão disponíveis em cassetes para 

ajudar a manter os instrumentos organizados e estéreis. A 

bandeja é fabricada com um polímero resistente ao calor 

e é indicado para esterilização frequente em autoclave. O 

novo kit compacto para Helix® HE é intuitivo e funcional 

e possui instrumentos exclusivos para a instalação do 

novo Helix® HE. Para a instalação de implantes Titamax e 

Titamax EX HE, use o kit cirúrgico completo. Kit protético 

para HE também está disponível.

 As seguintes características devem ser consideradas:

• Todas as brocas para abordagem cirúrgica, incluindo as Brocas de sobrecontorno para instrumentação 

de 8mm.

• Conexões para implantes de diâmetros específicos.

Kit Cirúrgico

 O kit protético apresenta todos os instrumentos 

necessários para inserir os intermediários HE: 

Conexões Torque Sextavadas para Contra-ângulo e 

para Catraca, Conexão para Pilares Protéticos, Chave 

Digital, Chave Transfer e Catraca Torquímetro.

Kit Protético

Kits Neodent®

 Os produtos Neodent® devem ser ser corretamente higienizados após cada utilização. 

Proceda da seguinte forma:

Limpeza e desinfecção manual

Limpeza

1. Desmonte os instrumentais, se possível (verifique as instruções de desmontagem para cada 

instrumental, quando aplicável).

2. Mergulhe os instrumentais desmontados por pelo menos, 1 minuto na solução de limpeza 

(CIDEZYME, 1,6% v/v) de modo que os instrumentais sejam suficientemente cobertos. Atente-se para 

que não haja contato entre os instrumentais. Utilizar cuidadosamente uma escova macia a fim de 

auxiliar o processo de limpeza. Agite as partes móveis várias vezes durante a limpeza. Se aplicável, 

lavar todas as superfícies internas por pelo menos, 5 vezes, utilizando uma seringa de uso único 

(volume mínimo de 10 mL).

Limpeza e Desinfecção do Estojo, Brocas e Instrumentais
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3. Mergulhe os instrumentais desmontados durante 15 minutos na solução de limpeza (CIDEZYME, 

1,6% v/v) em tratamento ultrassônico, de modo que os instrumentais sejam suficientemente cobertos. 

Atente-se para que não haja contato entre os instrumentais.

4. Remova os instrumentais da solução de limpeza e lave-os intensamente por pelo menos 3 vezes 

(por no mínimo 1 minuto) em água corrente. Se aplicável, lavar todas as superfícies internas por pelo 

menos, 5 vezes, no início do tempo de imersão, utilizando uma seringa de uso único (volume mínimo 

de 10 mL).

Desinfecção

1. Mergulhe os instrumentais desmontados durante 12 minutos na solução desinfetante (CIDEX OPA 

- OPA Solution -, não diluído) de modo que os instrumentais sejam suficientemente cobertos. Atente-

se para que não haja contato entre os instrumentais. Se aplicável, lavar todas as superfícies internas 

por pelo menos, 5 vezes, no início do tempo de imersão, utilizando uma seringa de uso único (volume 

mínimo de 10 mL).

2. Remova os instrumentais da solução desinfetante e lave-os de acordo com as instruções do 

fabricante do CIDEX OPA - OPA Solution -: Instruções de lavagem

• Após a remoção dos instrumentais da solução de CIDEX OPA - OPA Solution -, lavar bem o dispositivo

médico imergindo-o completamente em um grande volume de água. Use água estéril, a menos que 

água potável seja aceitável (máximo de 10 germes/mL, máximo 0,25 endotoxina/mL).

• Manter o dispositivo totalmente imerso por pelo menos, 1 minuto.

• Limpar manualmente todos os orifícios com grandes volumes (superior a 100 mL) de água de 

lavagem.

• Remova o dispositivo e descarte a água de lavagem. Sempre use novos volumes de água para cada

lavagem. Não reutilizar a água para enxaguar ou qualquer outra finalidade.

• Repita o procedimento por mais 2 vezes, para um TOTAL DE 3 LAVAGENS, com grandes volumes de 

água limpa para remover resíduos da solução CIDEX OPA - OPA Solution -. Os resíduos podem causar 

efeitos colaterais graves.

3. Verifique e embale os instrumentais imediatamente após a remoção.

Limpeza e desinfecção automática (LavadoraDesinfectante (LD)).

Utilize o detergente neodisher MediZym.

1. Desmonte o instrumental, se possível (verifique as instruções de desmontagem para cada 

instrumental, quando aplicável);

2. Transfira os instrumentais desmontados para a LD (atente-se atenção para que os instrumentais 

não entrem em contato);

3. Inicie o programa;

4. Remova os instrumentais da LD após a finalização do programa;

5. Verifique e embale os instrumentais imediatamente após a remoção.

NOTAS:
1. Atente-se para os seguintes pontos durante a seleção da lavadora-desinfetante:
• eficiência aprovada da LD (por exemplo: marcação CE de acordo com EN ISO 15883 ou DGHM ou FDA approval/clearance/
registration);
• possibilidade de um programa para desinfecção térmico aprovado (valor de A0 > 3000 ou, em caso de dispositivos mais 
antigos, pelo menos 5 minutos a 90°C / 194°F; em caso de desinfecção química perigosa de remanescentes de desinfetantes 
dos instrumentais);
• utilizar programa adequado para instrumentais, assim como informações de lavagem suficientes no programa;
• pós-lavagem somente com água estéril ou água com baixo contaminante (por exemplo, máximo de 10 germes/mL, máximo 
0,25 endotoxina/mL);
• uso somente de ar filtrado (livre de óleos, baixa contaminação com microrganismos e partículas) para secagem;
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As Brocas Neodent® são reutilizáveis e fornecidas não estéreis, acondicionadas unitariamente 

em embalagem. Elas devem ser corretamente higienizada e esterilizadas antes de cada utilização. 

Esterilize os produtos na véspera ou no dia do procedimento.

ATENÇÃO: Não é recomendável autoclavar estes produtos em sua embalagem original. Para 

esterilização utilizar somente o método de esterilização a vapor de acordo com os parâmetros a 

seguir:

Esterilização do Estojo, Brocas e Instrumentais

• manutenção e verificação/calibração regulares da LD.
2. Não limpe quaisquer instrumentais utilizando escovas de metais ou lã de aço.
3. Verificar todos os instrumentais após a limpeza e após a desinfecção, em relação à corrosão, superfícies danificadas 
e impurezas. Não utilizar os dispositivos se estiverem danificados. Instrumentais ainda contaminados devem ser limpos e 
desinfetados novamente.
4. Embalagem: Insira os instrumentais limpos e desinfetados nas bandejas de esterilização, em embalagens de esterilização 
de uso único (embalagem simples ou dupla) e/ou recipientes de esterilização os quais cumprem os seguintes requisitos:• EN 
ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (para USA: FDA clearance);
• adequação para esterilização a vapor;
• proteção suficiente para os instrumentais, assim como da manutenção de embalagem de esterilização para danos mecânicos.
5. Após o uso dos instrumentais, recomenda-se remover as impurezas grosseiras realizando o Pré-Tratamento, antes da 
limpeza e da desinfecção (no prazo máximo de 2 horas). O Pré-Tratamento deve ser realizado nos dois casos de Limpeza e 
Desinfecção (Automática e Manual).
a. Desmonte os instrumentais, se possível;
b. Lave os instrumentais por pelo menos 1 minuto em água corrente (temperatura <35°C);
c. Se aplicável: Lave os orifícios dos instrumentais 5 vezes por aplicação, com o auxílio de seringa de uso único (volume 
mínimo de 10 mL). Agitar as partes móveis várias vezes durante o pré-tratamento;
d. Remova manualmente todas as impurezas visíveis através da utilização de uma escova limpa e macia (ou um pano limpo, 
macio e que não solte filamentos), em nenhum caso utilize escova de metal ou lã de aço;
e. Enxágue novamente por pelo menos 1 minuto em água corrente.
6. Em caso dos produtos de limpeza/desinfecção citados não serem encontrados, certifique-se de utilizar produto similares 
aos indicados. A substituição é de responsabilidade do próprio usuário.
7. A secagem das peças é de extrema importância antes do armazenamento e da esterilização, pois o acúmulo de umidade 
nos
produtos é prejudicial e pode ocasionar oxidação.
NOTA: Durante a higienização procure evitar o contato entre os instrumentais cortantes e outros instrumentos a fim de não 
prejudicar seu poder de corte.

1 pelo menos três etapas de vácuo.
2 o procedimento de esterilização gravitacional menos eficaz não deve ser utilizado em caso de disponibilidade do procedimento 
de vácuo fracionado.
3 temperatura máxima de esterilização 134°C (273°F).
4 a eficácia exigida no tempo de secagem depende diretamente dos parâmetros com responsabilidade do usuário (configuração
de carregamento e densidade, condições de esterilização, e estes devem ser determinados pelo usuário. Entretanto, o tempo 
de secagem aplicado não deve ser menor que 20 minutos).
NOTAS:
1. Após esterilização, embalar os instrumentais em ambiente seco e livre de poeira.
2. Procedimento de esterilização de uso imediato/flash não deve ser utilizado.
3. Não utilize esterilização por calor seco, esterilização por radiação, esterilização por formaldeído e óxido de etileno, assim 
como esterilização a plasma.

Vácuo fracionado/Remoção 

de ar dinâmico1
Gravitacional2

Tempo de esterilização 4 minutos 15 minutos

Temperatura de esterilização3 132°C/270°F 132°C/270°F

Tempo de secagem Pelo menos 20 minutos4 Pelo menos 20 minutos4
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