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anterior). 
• Expansão maxilar rápida ancorada 
no osso. 
• Tração intermaxilar (e fixação 
durante a cirurgia ortognática). 
• Ancoragem assimétrica para corre- 
ções substanciais da linha central e do 
plano oclusal. 

óssea e fraca qualidade/quantidade 
óssea podem provocar a perda 
prematura de um implante. 
• Danos neurovasculares devido a 
traumatismo cirúrgico. 
• Infeção precoce ou tardia, 
profunda e/ou superficial. 

DESCRIÇÃO 
Mini-implante Infinitas 
(REF DB10-0001 – DB10-0016) 
Para obter ancoragem temporária 
durante o tratamento ortodôntico re- 
correndo ao auxílio da ancoragem 
in- traóssea do mini-implante. A 
cabeça do mini-implante pode ser 
utilizada com vários aparelhos 
ortodônticos, de acordo com cada 
indicação, para obtenção ou apoio 
do movimento dentário necessário. 

APRESENTAÇÃO DO IMPLANTE 
Os implantes Infinitas estéreis 
apresentam-se envolvidos numa 
embalagem blister de película 
metalizada numa bainha de plástico. 
A embalagem deve ser removida 
imediatamente antes da inserção. 
Os mini-implantes não estéreis e 
outros componentes apresentam-se 
não estéreis e têm de ser esteriliza- 
dos antes da utilização. 

CONTRAINDICAÇÕES GERAIS 
O mini-implante Infinitas não pode 
ser utilizado se o doente tiver um 
historial recente de imunodeficiência, 
terapêutica com esteroides 
sistémica, problemas de coagulação 
sanguínea, doença óssea metabólica, 
tratamento com bisfosfonato, cirrose 
hepática 
ou qualquer outra doença sistémica 
aguda. O mini-implante Infinitas não 
pode ser utilizado se o doente tiver 
uma alergia ao titânio ou sensibilidade 
a corpos estranhos relacionada ou 
se o doente tiver condições mentais 
ou neurológicas instáveis, se não 
cumprir as indicações e se não estiver 
disposto ou não conseguir seguir as 
instruções de cuidados pós-operató- 
rios. Os doentes fumadores devem 
ser advertidos de que o consumo de 
tabaco está associado ao risco acres- 

     

INFORMAÇÕES DO MATERIAL: 
O sistema do mini-implante consiste 
em vários componentes correspon- 
dentes para inserir o implante. Os 
implantes Infinitas são fabricados em 
liga de titânio de grau 5 (de acordo 
com as normas ASTM F67, ASTM 
F136/ISO 5832-2). Este material é 
biocompatível, resistente à corrosão 
e não tóxico em ambiente biológico; 
produz também artefactos insignifi- 
cantes em raios X, TC e RM. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES 
• Não utilize se a embalagem 
estéril estiver danificada. 
• Não reutilize os mini-
implantes Infinitas estéreis 
após o respetivo prazo de validade. 
• Não reprocesse implantes estéreis. 
• Os mini-implantes Infinitas 
servem apenas para uma única 
utilização. 
• Não se recomenda a reinserção 

    

INDICAÇÕES 
O mini-implante Infinitas é utilizado 
para proporcionar ancoragem óssea 
em praticamente qualquer local 
interproximal maxilar/mandibular e no 
palato duro. Foi concebido de forma 
a permitir uma ancoragem óssea 
fiável utilizando a técnica cirúrgica 
mais simples possível, podendo ser 
utilizado numa série de aplicações 
de ancoragem. A instrumentação 
Infinitas foi concebida para ser 
utiliza- da com o mini-implante 
Infinitas e o parafuso IMT. Os 
dispositivos desti- nam-se a ser 
utilizados da seguinte forma: O 
sistema do mini-implante Infinitas 
destina-se a ser utilizado em 
ambiente de cuidados de saúde por 
médicos com formação adequada, 
que estejam familiarizados e tenham 
experiência com os dispositivos e as 

   

CONTRAINDICAÇÕES LOCAIS 
O mini-implante Infinitas não pode ser 
utilizado se o doente sofrer de uma 
infeção local ativa ou osteomielite, 
apresentar qualidade ou quantida- 
de óssea insuficiente, circulação 
sanguínea limitada ou historial de 
radioterapia das maxilas, tiver doença 
periodontal ativa ou uma higiene oral 
não satisfatória. 

Quaisquer incidentes graves que 
tenham sido causados em relação ao 
dispositivo devem ser imediatamente 
reportados à DB Orthodontics e às 
autoridades competentes do Estado- 
-membro de residência do utilizador 
e/ou doente. 

INSERÇÃO DO IMPLANTE 
A localização e os ângulos de 
inserção de cada mini-implante 
determinam a posição da respetiva 
cabeça (para fins de fixação), mas é 
extremamente importante que sejam 
planeados para evitar a proximidade 
das raízes e maximizar a quantidade 
de osso à volta do corpo. O implante 
de colo curto pode ser inserido ma- 
nualmente utilizando uma chave de 
parafusos padrão ou mecanicamente 
utilizando a mini-inserção da chave 
de parafusos num contra-ângulo. 
Recomendamos a colocação de 
implantes de colo comprido utilizando 
a mini-inserção. 

POTENCIAIS EFEITOS ADVERSOS 
DO SISTEMA 
Em muitos casos, os resultados 
adversos poderão estar associados a 
aspetos clínicos e não ao implante. 

• Afrouxamento de um implante 
como resultado de inserção insegura 
ou carga desfavorável. 
• Sensibilidades ou reação alérgica 
a metais. 
• Dobragem acentuada e/ou fratura 
de um implante. 
• A necrose óssea, osteoporose, inibi- 
ção de revascularização, ressorção 

• Encerramento do espaço em 
más oclusões de classe I, II e III 
• Retração de dentes anteriores 
• Distalização e verticalização de 
molares 
• Mesialização de molares. 
• Intrusão de dentes anteriores ou 
posteriores (casos de mordida aberta 
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A chave de parafusos padrão (DB10- 
0021) é sempre utilizada em inserções 
bucais. O médico tem maior controlo 
da aplicação de força e é menos pro- 
vável que se crie um binário de aperto 
excessivo (força limitada a 20 Ncm). 
Recomenda-se a inserção da chave 
de parafusos mini (DB10-0026) num 
equipamento de redução da velocida- 
de em áreas do palato e no alvéolo 
posterior. Os princípios, semelhantes 
para ambas, são os seguintes: 

microscópica. O mini-implante Infinitas 
deve ser inserido de forma que a 
secção superior do corpo encaixe fir- 
memente na placa cortical, enquanto o 
colo pressiona ligeiramente a mucosa, 
deixando a cabeça totalmente aces- 
sível (embora não proeminente). Se a 
estabilidade primária for insatisfatória, 
o mini-implante deve ser removido e 
o processo de inserção repetido num 
local diferente. Além disso, poderá ser 
útil obter uma radiografia para verificar 
a posição do mini-implante em relação 
às estruturas adjacentes, especialmen- 
te se o doente tiver sentido descon- 
forto e/ou os dentes adjacentes forem 
sensíveis à percussão, e reposicioná- 
-lo, se necessário. 

alguns casos, possa ser desejável 
deixar colocado o mini-implante 
descarregado durante vários meses 
como precaução caso seja necessária 
ancoragem adicional. Devido à super- 
fície polida do mini-implante Infinitas, 
não ocorre osseointegração, bastando 
encaixar a chave de parafusos para o 
remover, normalmente, sem necessi- 
dade de anestesia local. 

Esta remoção é realizada encaixando 
totalmente a chave de parafusos na 
cabeça do mini-implante e rodando-a 
no sentido contrário ao dos ponteiros 
do relógio, certificando-se de que 
a chave de parafusos permanece 
ligeiramente pressionada contra o 
mini-implante durante todo o processo 
de remoção. Está associada à remo- 
ção do mini-implante uma dor 
mínima, não sendo indicados 
analgésicos. 
Não é indicado nenhum tratamento 
pós-remoção especial (p. ex., 
sutura), já que tanto os tecidos moles 
como 
o osso cicatrizam sem problemas (o 
primeiro em questão de dias). Em 
caso de afrouxamento do implante, a 
perda de estabilidade do mini-implante 
é autolimitada, uma vez que o proble- 

       
  

i) Utilizando uma pressão ligeira e 
sem tocar diretamente nas roscas do 
mini-implante, encaixe a chave de 
parafusos firmemente na cabeça do 
mini-implante. 

Inserção e binário de aperto da fratura 
medidas de acordo com a norma ISO 
19023: 2018. 

ii) A ponta do mini-implante é colocada 
sobre a mucosa ou superfície cortical 
exposta na posição e orientação 3D 
pretendidas. Se for utilizado um stent, 
estas informações relativas à posição 
serão determinadas pelo encaixe da 
chave de parafusos no cilindro de 
orientação. Utiliza-se uma pressão 
firme para penetrar a placa cortical, 
mas assim que a resistência abrandar, 
o mini-implante deve ser inserido 
sobretudo através de rotação. 

COLOCAÇÃO DO MINI-IMPLANTE 
INFINITAS 
Os mini-implantes Infinitas podem 
ser colocados imediatamente após a 
inserção. A força aplicada deve ser 
perpendicular ao eixo do comprimento 
do mini-implante. Não é necessário 
aguardar a cicatrização do tecido mole 
ou osso, embora seja aconselhável 
uma carga ligeira, p. ex., 50 g, durante 
as primeiras 6 semanas. Podem ser 
colocados vários tipos de acessórios, 
p. ex., molas em espiral de níquel-
titâ- nio pré-formadas e cadeias 
elastomé- ricas, na camada inferior 
externa e/ 
ou interna. Estes podem aplicar 
forças contínuas até 200 g. A camada 
inferior interna também pode 
acomodar arcos padrão com um 
tamanho até 0,021 
x 0,025, que podem ser fixados com 

       
    

O mini-implante Infinitas é lentamente 
explantado rodando o punho da chave 
de parafusos no sentido contrário ao 
dos ponteiros do relógio com os dedos 
e com uma pressão de encaixe firme 
na base do punho. É essencial estabi- 
lizar o pulso e que as rotações sejam 
produzidas apenas pelos movimentos 
dos dedos. 

iii) À medida que o mini-implante 
avança gradualmente, é provável que 
o médico comece a sentir o aumento 
do binário de aperto, especialmente 
na mandíbula. Nessa circunstância, o 
mini-implante deve ser desapertado 
dando 1 a 2 voltas no sentido 
contrário ao dos ponteiros do relógio 
antes 
de continuar a ser inserido da forma 
normal. Esta medida pode ser repetida 
as vezes necessárias. A resistência 
excessiva poderá resultar na fratura do 
implante ou em danos ósseos micros- 

   EXPLANTAÇÃO DO MINI-IMPLANTE 
INFINITAS APÓS O TRATAMENTO 
OU EM CASO DE AFROUXAMENTO 
Geralmente, o mini-implante Infinitas 
é removido terminada a necessidade 
de reforço da ancoragem, embora, em 

Quando é utilizado um contra-ângulo 
de redução da velocidade, deve ter-se 
cuidado para que não exceda as 100 
RPM de forma a evitar necrose óssea 

Consultar as 
instruções de 
utilização 

Dispositivo 
médico 

Prazo de 
validade 

Esterilizado 
por raios gama 

Apenas para 
uma única 
utilização 

Número de 
LOTE 

NÃO UTILIZAR SE A 
EMBALAGEM ESTIVER 
DANIFICADA 
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