
 
  



 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
 
PRODUTO: 

 
Nome técnico: IMPLANTES DENTÁRIOS (OSSEOINTEGRAVEL) 
Nome comercial: IMPLANTE DENTÁRIO 
Modelo comercial: 

 PROSS CILÍNDRICO HE Ø5,0 

 PROSS CILÍNDRICO HE Ø4,0 

 PROSS CILÍNDRICO HE Ø3,75 

 PROSS CILÍNDRICO HE Ø3,5 

 PROSS CÔNICO HE Ø3,5 

 PROSS CÔNICO HE  Ø4,3 

 PROSS CÔNICO HE  Ø5,0 

 PROSS CILÍNDRICO HI Ø3,75 

 PROSS CILÍNDRICO HI Ø4,0 

 PROSS CILÍNDRICO HI Ø5,0 

 PROSS CÔNICO HI Ø4,3 

 PROSS CÔNICO HI Ø5,0 

 PROSS CILÍNDRICO CM Ø3,5 

 PROSS CILÍNDRICO CM Ø3,75 

 PROSS CILÍNDRICO CM Ø4,0 

 PROSS CILÍNDRICO CM Ø5,0 

 PROSS CÔNICO CM Ø3,5 

 PROSS CÔNICO CM Ø4,3 

 PROSS CÔNICO CM Ø5,0 

 
 

Atenção: Os Implantes PROSS são esterilizados por radiação gama e são de uso único. Sua utilização é 
contraindicada no caso de a embalagem ter sido aberta ou violada antes do momento da aplicação. É Proibido 
REPROCESSAR. 

 
Descrição do Produto: 
Implante PROSS é confeccionado em titânio puro Grau 4, conforme norma ASTM F67. O corpo do implante é 
usinado e tratado quimicamente (ataque ácido). O Implante PROSS possui fresados no ápice, distribuídos de 
maneira uniforme de modo a facilitar a sua inserção e diminuir o atrito durante o rosqueamento. 
 
Hexágono Externo (HE) 
Para Ø3.5mm disponível nos comprimentos: 10 , 11.5 , 13 e 15mm com plataforma conectiva com componente 
protético HE SD, Rosca interna 1.8mm, Dupla rosca externa, Superfície rugosa, Perfil cilíndrico 
autorrosqueante ou cônico. 
Para Ø3.75 e 4.0mm disponível nos comprimentos: 8.5, 10 , 11.5 , 13 e 15 mm com plataforma conectiva com 
componente protético HE RD, Rosca interna 1.8mm, Dupla rosca externa, Superfície rugosa, Perfil cilíndrico 
autorrosqueante. 
Para Ø5.0mm disponível nos comprimentos: 7.5, 8.5, 10 , 11.5 , 13 e 15 mm com plataforma conectiva com 
componente protético HE RD, Rosca interna 1.8mm, Dupla rosca externa, Superfície rugosa, Perfil cilíndrico 
autorrosqueante. 
 
 



 
Cilíndrico HE                        Cônico HE 

 
Hexágono Interno (HI) 
Disponível nos comprimentos: 10, 11.5, 13, 15 mm com plataforma Conectiva com componente protético HI, 
Rosca interna 1.8mm, Dupla rosca externa, Superfície rugosa, Perfil cilíndrico autorrosqueante ou cônico 
autofixante. 
 

Cilíndrico HI                            Cônico HI 
 
 
Cone Morse (CM) 
Disponível nos comprimentos: 7.5, 8.5, 10 , 11.5 , 13, 15 mm com plataforma Conectiva com componente 
protético CM, Rosca interna 1.8mm, Dupla rosca externa, Superfície lisa ou rugosa, Perfil cilíndrico 
autorrosqueante ou cônico autofixante. 
 

 
Cilíndrico CM                          Cônico CM 

 
 
Indicação: 
Os implantes Dentários PROSS são aplicados em cirurgia oral, e são indicados para pacientes com ausência 
unitária, parcial ou total dos dentes. A função primária do Implante Dentário PROSS é servir como pilar de 
sustentação para receber a prótese fixa ou removível, similar à raiz natural.  
Os Implantes Cilíndricos possuem um elevado poder de corte e são indicados para próteses unitárias e 
múltiplas em ossos tipo I, II, III e IV encontrados em regiões como maxila e mandíbula, ossos tipo I é indicado o 
uso do macho de rosca (não fornecido).  
Os Implantes Cônicos possuem um elevado poder de compactação e são indicados para próteses unitárias e 
múltiplas em ossos tipo III e IV encontrados em regiões como maxila, está contra indicado a aplicação na 
região da mandíbula exceto quando aplicado imediatamente após extração. 
 
Precauções: 
Os Implantes Dentários PROSS devem ser aplicados em cirurgia oral por profissionais habilitados e 
especializados e em condições cirúrgicas controladas.  
O profissional deve planejar a cirurgia através de ferramentas de diagnóstico por imagem (radiografias, exames 
de tomografia, etc.) e elaborar um plano cirúrgico selecionando o(s) implante(s) mais adequado(s) à quantidade 
e qualidade óssea disponível no paciente.  
O profissional deve submeter o paciente a uma assepsia bucal antes da aplicação do produto, evitando assim 
que o implante entre em contato com alguma substância não estéril contaminando a loja óssea.  
Para que o implante seja alojado corretamente e integre com a estrutura óssea, é indispensável uma alta 
precisão na confecção da loja óssea, utilizando um instrumental cirúrgico calibrado e estéril, e a sequencia de 
brocas correspondente ao diâmetro do implante na perfuração, com a rotação adequada e irrigação, evitando 
assim o trauma térmico e garantindo o êxito da aplicação do produto.  
Aconselha-se não ultrapassar o torque máximo de inserção de 50N.cm, como garantia da integridade do 
implante.  
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 fixar ao prontuário do paciente a etiqueta de identificação fornecida juntamente com o 
produto.  
O Profissional deve realizar a perfeita higienização do produto antes de aplica-lo ao paciente. 
 
Contraindicações: 
Não recomenda-se a utilização dos Implantes Dentários PROSS em pacientes em fase de crescimento.  
É aconselhado que os implantes não sejam aplicados em pacientes com desordem vasculares, diabetes 
descontrolada ou outras doenças de ordem metabólica ou sistêmica que afetem a cicatrização dos tecidos, 
desordens de coagulação, tratamento anticoagulante, doença óssea metabólica, paciente não preparado para 
se submeter à reabilitação oral total, higiene oral inadequada, espaços entre os arcos insuficientes, problemas 
de oclusão/articulação não tratáveis, altura e/ou largura óssea insuficiente, infecção intraoral ativa e nos casos 
de abuso do álcool e tabaco.  
As contraindicações temporárias incluem: quimioterapia e radioterapia, assim como inflamação periodontal 
crônica ou cobertura de tecido mole insuficiente.  
É proibido o reprocessamento do implante pelo profissional. Caso o profissional reutilize o produto poderá 
acarretar sérios riscos a saúde do paciente como desconforto, infecções, rejeição do produto, doenças 
infecciosas e óbito.  
É proibido o reprocessamento do componente pelo profissional. Caso o profissional reutilize o produto poderá 
acarretar sérios riscos a saúde do paciente como desconforto, infecções, rejeição do produto, doenças 
infecciosas e óbito. 
 
Armazenamento, Preservação e Manipulação: 
Os Implantes PROSS devem ser armazenados em sua embalagem original e mantidos em local seco, em 
temperatura ambiente e ao abrigo do sol.  
Aconselha-se que os produtos sejam organizados de forma que as informações e prazo de validade contidos 
na embalagem fiquem visíveis.  
O produto deve ser manipulado em ambiente com paramentação e campo cirúrgico estéril. 
Caso ocorra a necessidade de descarte do produto o profissional deverá seguir a RDC/ANVISA nº.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. 
 
Esterilização: 
Todos os Implantes PROSS são esterilizados por raios gama. Caso a embalagem do produto esteja violada o 
mesmo deve ser descartado, pois não garantimos sua esterilidade. É proibido o reprocessamento do produto 
pelo profissional. 
 
Composição dos Produtos: 
Os produtos são fornecidos com:  
1x Implante Dentário PROSS confeccionado em titânio grau 4 conforma norma ASTM F67 
1x Parafuso de Cobertura confeccionado em titânio puro grau 2 conforme norma ASTM F67.  
3x Etiqueta de Identificação de número de série com cola adesiva para prontuário.  
 
Nota: Para Implantes Dentários PROSS HE Ǿ3,5mm e PROSS CM, são fornecidos adicionalmente: 
1x montador (pré-montado) confeccionado em titânio grau 4 conforma norma ASTM F67 
1x parafuso de fixação confeccionado em titânio grau 5 conforma norma ASTM F136. 
 
Instrução de Manuseio:  
a) Verifique se as dimensões correspondem com a seu plano cirúrgico. Verifique a data de validade. Abra a 
embalagem de transporte de papel cartão. Verifique se a embalagem interna estéril encontra-se com o blister 
perfeitamente selado. Rejeite o produto, caso a embalagem se encontre danificada. Cole as etiquetas avulsas 
no prontuário do paciente. Abra o blister somente no momento da inserção do implante. 
b) Verifique a cor da capsula de dentro do Blister e inicie a sequência das fresas com a cor correspondente 
para que seja feita a cavidade onde será inserido o implante. 
c) Peça para assistente retirar a cápsula de dentro do blister. Pegue a capsula com as mãos, pois é estéril, e 
abra cuidadosamente. Não jogue fora a tampa, pois o parafuso de cobertura está dentro dela. 
d) Insira o implante na cavidade recém perfurada. Velocidade máxima de inserção de 20 RPM. Caso seja feita 
de forma manual o torque máximo a ser utilizado é de 50 N.cm. 
e) Caso venha com montador, depois de inserido, retirar o montador utilizando chave hexagonal de 1,17mm. 
f) Retire o parafuso de cobertura da tampa da cápsula e insira no implante utilizando a chave hexagonal de 
0,9mm 

 
  



Simbologia: 

 

Manter ao abrigo do 
sol 

 
 

Número do 
catálogo 

 

Manter Seco  
 

Número de série 

 

Não utilizar caso 
embalagem violada 

 

 

Válido até 

 

Uso único  

 

Data de fabricação 

 

Esterilizado usando 
irradiação 

 
 

Fabricante 

 

Instruções de 
operação 
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