SCANBODY
(IntraOral e Bancada)

INSTRUÇÕES DE USO
INDICAÇÃO DE USO
O Scanbody Implalife indicado para copiar e transferir
a posição do implante para um modelo de trabalho
virtual onde será confecionado a prótese.

CONTRAINDICAÇÃO
O Scanbody é contraindicado para pacientes que
apresentem sinais de alergia ou hipersensibilidade
aos componentes químicos do material PEEK.

Interfaces Protéticas
Modelos SCBA e SCIN: Para implantes com hexágono
externo IMPLALFE

EFEITOS ADVERSOS

Modelos SIBA e SIIO: Para implantes com conexão
interna IMPLALIFE

As recomendações de instalação devem ser seguidas
para o bom funcionamento do produto, caso não seja, o
resultado final pode ser comprometido gerando perda ou
fratura da peça. O produto pode causar efeitos colaterais
transitórios devido a compressão dos tecidos
periimplantares como, leve sangramento, edema, dor,
incômodo ou até mesmo infecção em caso de quebrade
barreira asséptica.

Modelos SBMP e SIMP: Para conexão em Mini Pilares
IMPLALIFE

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Seu princípio de funcionamento é a transferência da
posição do implante que está na boca através do
escaneamento intraoral ou do modelo extra oral.

MODO DE USO
* Analisar a conexão do implante (Hexágono Externo
ou Conexão Interna);
* Definir o Scanbody a ser utilizado;
* Parafusar manualmente o Scanbody sobre o implante
ou intermediário protético;
* Escaneamento do Scanbody intraoral ou no modelo
de gesso;
* Finalização da prótese sobre o Análogo instalado no
gesso ou diretamente na boca;
* Fixação da prótese através de parafuso.

PRECAUÇÕES

ADVERTÊNCIAS
Compatível somente com sistema Implalife.
O produto é de uso único e não pode ser reesterilizado
e/ou reutilizado.
A reutilização ou reesterilização deste produto pode
causar doenças infecciosas contagiosas, deformação e
desgaste do produto.

RASTREABILIDADE
Os produtos Implalife possuem lotes sequenciais que
permitem a rastreabilidade, promovendo desta forma,
maior segurança ao profissional habilitado ao
procedimento. Através deste número de lote é possível
saber todo histórico do produto desde o processo de
fabricação até o momento da distribuição.

O produto deve ser usado somente por profissionais
habilitados e capacitados ao uso.
Esterilizar antes do uso.
Para descarte do produto, siga a legislação vigente de
biossegurança.
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ARMAZENAMENTO
Os Scanbodies devem ser armazenados à temperatura
ambiente. Evitar calor e umidade excessivos. Devem
ser mantidos em local fechado e limpo.

NÃO REUTILIZAR
CONSULTAR AS
INTRUÇÕES DE USO

ESTERILIZAÇÃO
MANTENHA SECO

Produto fornecido não estéril. Antes do uso, o produto
deve ser esterilizado em autoclave a vapor em ciclo de
121ºC ATM por 30 minutos. Após a esterilização, o
produto deverá ser manipulado em ambiente estéril por
profissionais devidamente paramentados e em trajes
adequados no momento do procedimento cirúrgico.

MANTENHA AO ABRIGO
DO SOL
NÃO UTILIZAR SE A
EMBALAGEM ESTIVER
VIOLADA
NÃO REESTERILIZE

INPORTANTE
Produto de uso único. Proibido o reprocessamento.
Produto de uso exclusivo odontológico.

TRANSPORTE
Os Scanbodies 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
e avarias no produto.

FABRICADO E DISTRIBUIDO POR:
IMPLALIFE – Ind. Prod. Médico
Odontológico Ltda EPP
CNPJ: 09.566.849/0001-00
Av. João Amadeu, 310 – Pq. Industrial II
CEP: 15708-028 - Jales - SP - Brasil
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FABRICANTE

DATA DE FABRICAÇÃO

CÓDIGO DO PRODUTO

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

