INSTRUMENTAIS

INSTRUÇÕES DE USO
INDICAÇÃO DE USO
Os instrumentais auxiliam nos procedimentos de
colocação dos implantes e componentes protéticos e
devem ser utilizados seguindo os princípios de técnicas
cirúrgicas.

CONTRAINDICAÇÃO
Os Instrumentais não contêm contraindicação
desde que seu uso seja de acordo essa instrução.

ADVERTÊNCIAS
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Os instrumentais Cirúrgicos funcionam baseados em
princípios mecânicos de transmissão de força, seja para
atuação primária ou para o acionamento de elementos
secundários (como as chaves).

Produto não estéril.
Esterilizar antes do uso.
Todos os produtos devem ser utilizados de acordo com
as técnicas de uso e de controle de infecção empregados
nas áreas médicas e odontológicas.

MODO DE USO

ARMAZENAMENTO

Todos os produtos devem ser utilizados de acordo com
as técnicas de uso e de controle de infecção
empregados nas áreas médicas e odontológicas.
1.Abra a embalagem original e retire o Instrumental;
2.Antes do primeiro uso ou após ter sido utilizado em
procedimentos cirúrgicos, lave o Instrumental com
detergente enzimático, esfregando vigorosamente com
uma escova com cerdas de nylon. Observe as
instruções do fabricante do detergente, quanto às
condições de concentração e temperatura. Em seguida,
enxágüe em água corrente.
3.Coloque o Instrumental no estojo e efetue a
esterilização do mesmo em autoclave. Utilize um
indicador químico ou biológico para validar o processo
de esterilização.
4.Uma vez esterilizado, o instrumental está pronto para
ser utilizado em procedimentos cirúrgicos.
OBS: Produto Fornecido Não Estéril.

Os Instrumentais devem ser armazenados à temperatura
ambiente. Evitar calor e umidade excessivos.
Devem ser mantidos em armário fechado e limpo. Deve ser
observado o prazo de validade da esterilização.

PRECAUÇÕES

ESTERILIZAÇÃO
Produto não estéril. Antes do uso deve ser esterilizado em
autoclave a vapor ou calor seco (estufa). O processo de
esterilização deve seguir recomendações conforme “Manual
Serviços Odontológicos: Prevenção e Controle de Riscos”.

TRANSPORTE
Os instrumentais devem ser transportados em temperatura
ambiente ao abrigo da umidade e de variações de
temperatura, O transporte deve ser feito na embalagem
original e de forma segura, evitando quedas.

O produto deve ser usado somente por profissionais
habilitados e capacitados ao uso.
Lavar e esterilizar antes do uso
Para descartar o produto utilize recipiente de material
perfuro - cortante e siga a legislação vigente de
biossegurança.
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NÃO REUTILIZAR
CONSULTAR AS
INTRUÇÕES DE USO

MANTENHA SECO

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 774 3130 +55 (17) 3622-3440
www.implalife.com.br
e-mail: informacoes@implalife.com.br
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DO SOL
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