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1- INDICAÇÕES DE USO
Os Componentes Protéticos - CICATRIZADORES são indicados na fase de confecção das
próteses sobre implantes dentários.
2- CONTRA-INDICAÇÕES
A utilização destes componentes está contra-indicada nos seguintes casos:
 Implante não osseointegrados;
 Implantes não compatíveis com o sistema Implalife.
3- PRECAUÇÕES
Para a colocação dos componentes – CICATRIZADORES é recomendado que o profissional
tenha formação necessária e apropriada na área e elabore um plano de execução protética. Os
componentes a serem esterilizados pelo profissional, deverão ser em autoclave a 121ºC por no
mínimo 15 minutos ou a 134ºC por no mínimo 03 minutos de acordo com o protocolo de
esterilização padrão de cada equipamento, após a manipulação dos mesmos. O profissional
deve esterilizar todos os instrumentos antes do uso e também preparar o paciente para reduzir
o risco de contaminação. O profissional deve informar ao paciente a melhor forma de
higienização após a colocação do produto.
4- EFEITOS ADVERSOS
O resultado final da aplicação dos componentes - CICATRIZADORES pode não ter êxito,
gerando perda do produto e danos ao implante osseointegrado e aos tecidos perimplantares.
5- IMPORTANTE
Os Componentes de próteses – CICATRIZADORES são enviados para os profissionais
Cirurgiões-Dentistas, embalados, lacrados e estéreis.

6- GARANTIA
Considerações sobre a garantia do produto, restrições e ressalvas.
Termo de Garantia Legal (de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei
8.078, de 11 de Setembro de 1990).
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A empresa IMPLALIFE Indústria de Produtos Médico-Odontológicos LTDA, em
cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste
instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90
dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo
decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no
Parágrafo 3o do Art.26 da Lei 8.078. Para que o presente Termo de Garantia Legal surta
efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:
Não permitir que pessoas não autorizadas e ou sem formação profissional adequada manipulem
ou realizem procedimentos com os materiais e produtos em questão.
Não permitir o uso indevido.
Resp. Téc.: Prof.° Dr. Idelmo Rangel Garcia Jr. CRO-SP: 43.696
Reg. ANVISA: 80516010003

Para maiores informações sobre a POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES E TROCA DE
PRODUTOS IMPLALIFE, entre no site: www.implalife.com.br.
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