
 



INSTRUÇÕES DE USO 
 
PRODUTO: 

Nome técnico: COMPONENTE DE IMPLANTE ODONTOLÓGICO 
Nome comercial: COMPONENTE INOX 

Modelo comercial:

PROSS TRANSFERENTE MA MINI PILAR CÔNICO PROSS TRANSFERENTE MF MINI PILAR CÔNICO 

PROSS TRANSFERENTE MA PILAR CÔNICO PROSS TRANSFERENTE MF PILAR CÔNICO 

PROSS TRANSFERENTE MA PILAR FLEX Ø3,8MM PROSS TRANSFERENTE MF PILAR FLEX Ø3,8MM 

PROSS TRANSFERENTE MA PILAR FLEX Ø4,8MM PROSS TRANSFERENTE MF PILAR FLEX Ø4,8MM 

PROSS TRANSFERENTE MA HE SD PROSS TRANSFERENTE MF HE SD 

PROSS TRANSFERENTE MA HE RD PROSS TRANSFERENTE MF HE RD 

PROSS TRANSFERENTE MA HI PROSS TRANSFERENTE MF HI 

PROSS TRANSFERENTE CM MA PROSS TRANSFERENTE CM MF 

PROSS TRANSFERENTE CM PU MA PROSS ANÁLOGO HE SD 

PROSS ANÁLOGO MINI PILAR CÔNICO PROSS ANÁLOGO HE RD 

PROSS ANÁLOGO PILAR CÔNICO PROSS ANÁLOGO HI 

PROSS ANÁLOGO PILAR FLEX Ø3,8MM PROSS ANÁLOGO CM 

PROSS ANÁLOGO PILAR FLEX Ø4,8MM PROSS ANÁLOGO CM PU 

 



Descrição /Indicação do Produto: 
Componentes de Implante Odontológico confeccionado em Aço Inox segundo normas AISI 
 
Os Componentes PROSS são utilizados em técnicas tradicionais em fase intermediária após a cirurgia de 
inserção do implante e a confecção da prótese, com a finalidade de promoverem a impressão e a transferência 
da situação dente/implante ou dente/componente protético do paciente para o modelo laboratorial. 
 
Os Transferentes MA (Moldeira Aberta) são indicados para serem fixados ao implante ou ao componente 
protético para serem moldados em técnicas de moldagem direta, transferindo assim a posição exata do 
implante ou do componente protético em relação aos dentes adjacentes, para o modelo laboratorial. 
Os Transferentes MF (Moldeira Fechada) são indicados para serem fixados ao implante ou ao componente 
protético para serem moldados em técnicas de moldagem indireta, transferindo assim a posição exata do 
implante ou do componente protético em relação aos dentes adjacentes, para o modelo laboratorial. 
As tampas de proteção são indicadas para serem fixadas nos pilares, para assegurar a integridade dos 
mesmos durante a confecção da prótese. 
 

                                             
 
TRANSFERENTE MF CM         TRANSFERENTE MA CM     TRANSFERENTE MA HE         TRANSFERENTE MF HE 

 
 

                       
 
TRANSFERENTE MA HI          TRANSFERENTE MF HI TRANSFERENTE MA          TRANSFERENTE MF 
                 PILARES                     PILARES 

 
  



Os análogos são componente utilizado pelo laboratório protético com o objetivo de simular os pilares ou 
implantes no modelo, permitindo a execução do trabalho protético. 
 

 
   

ANÁLOGO MINI PILAR 
CÔNICO 

ANÁLOGO PILAR 
CÔNICO 

ANÁLOGO PILAR FLEX 
Ø3,8MM 

ANÁLOGO PILAR FLEX 
Ø4,8MM 

    
ANÁLOGO HE SD ANÁLOGO HE RS ANÁLOGO HI ANÁLOGO CM 

 

   

ANÁLOGO CM PU    
 
Precauções: 
Os Componentes devem ser utilizados por profissionais habilitados e especializados. 
O profissional deve planejar e elaborar um plano de execução protética. 
O profissional deve manusear os Componentes, utilizando as ferramentas e equipamentos adequados.  
O profissional deve submeter o paciente à uma assepsia bucal antes da aplicação do produto. 
O profissional deve verificar as informações contidas na embalagem do produto, atentando-se ao prazo de 
validade e à identificação do produto. 
O profissional deve informar ao paciente a forma adequada de higienização, a necessidade de um 
acompanhamento periódico pós-instalação. 
 
Contraindicações: 
É aconselhado que os Componentes não sejam utilizados em pacientes com inflamação periodontal crônica, 
pacientes não preparados para se submeterem à reabilitação oral, higiene oral inadequada e hábitos 
parafuncionais inadequados tais como: bruxismo, problemas de oclusão/articulação não tratáveis, infecção 
intraoral ativa. 
 
Armazenamento, Preservação e Manipulação: 
Os Componentes devem ser armazenados em sua embalagem original e mantido em local seco e em 
temperatura ambiente. Aconselha-se que os produtos sejam organizados de forma que as informações 
contidos na embalagem fiquem visíveis. 
Os Componentes são identificados conforme as normas vigentes, devendo-se anexar ao prontuário do 
paciente a etiqueta de identificação fornecida dentro da embalagem do produto. 
Caso ocorra a necessidade de descarte do produto o profissional deverá seguir a RDC/Anvisa n° 222, de 
28/03/2018, ou a que vier substituí-la. 
 
Validade e Número de série: 
Data de fabricação, data de validade e número de série, vide embalagem. 
 
Composição dos Produtos: 
Os produtos são fornecidos com:  
1x Componente confeccionado em Aço Inox segundo normas AISI 
 
  



Instrução de Manuseio:  
a) Verifique o modelo corresponde com a seu plano protético.  
b) Deve ser utilizado na transferência do pilar cônico. Verifique a data de validade. Abra a embalagem. Cole 
as etiquetas avulsas no prontuário do paciente. 
c) Monte o Transferente sobre o implante ou sobre o pilar; 
d) Faça a moldagem; 
e) Instale o Análogo do respectivo Transferente e vaze o gesso. 
 
Simbologia: 

 

Não utilizar caso 
embalagem violada 

 
 

Número do 
catálogo 

 

Uso único  
 

Número de série 

 

Não estéril  

 

Data de fabricação 

 

Instruções de 
operação 

 
 

Fabricante 
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