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1.1 Formas de Apresentação do Produto
As Uclas são produtos de uso único, não esterilizados, embalados e comercializados em caixas
com 1, 2, 5 ou 10 unidades.

UCLAS
Código

Descrição

UCPL 3600
UCPL 3606
UCPL 4100
UCPL 4106
UCPL 5000
UCPL 5006
UPHI 4100
UPHI 5000
UPPC 4800
UPPC 4806
UPMP 4800
UPMP 4806

Ucla Plástica rotacional para implante Ø3,6
Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø3,6
Ucla Plástica rotacional para implante Ø4,1
Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø4,1
Ucla Plástica rotacional para implante Ø5,0
Ucla Plástica antirrotacional para implante Ø5,0
Ucla Plástica Rotacional p/ Hexágono Interno Ø4.1
Ucla Plástica Rotacional p/ Hexágono Interno Ø5.0
Ucla Plástica do Pilar Cônico rotacional
Ucla Plástica do Pilar Cônico Antirrotacional
Ucla Plástica do Mini Pilar
Ucla Plástica do Mini Pilar Antirrotacional

1.2 Descrição do produto
Utilizadas na reabilitação protética sobre implantes dentários osseointegráveis.
São parte intermediária da conexão protética entre a plataforma do implante e o elemento
dental.
Uclas plásticas são fabricadas em Poliacetal.
No processo de fundição do Poliacetal, a Ucla deixa seu formato original, desaparece, sendo
substituída por uma liga metálica de escolha do profissional, na maioria das vezes em cromo
cobalto, no entanto, outras ligas como ouro, zircônia, titânio entre outras podem ser utilizadas.
1.3. Indicação de uso
As Uclas Plásticas em Poliacetal são indicadas para confecção de pilares protéticos em
laboratórios pelo processo de fundição.
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1.4 Advertências e Precauções
As Uclas devem sofrer processo de fundição em laboratórios protéticos especializados e com
todos os princípios e materiais adequados e de boa qualidade. Isso leva a uma manutenção da
interface de encaixe e adaptação destes componentes, aumentando a sobrevida do tratamento
protético sobre implantes osseointegrados.
Os processos de fundição devem seguir os princípios mínimos para garantir menor deformação
nesses componentes. Seu manuseio deve ser com cuidado, evitando quedas e manipulação nas
áreas de assentamento destes.
As Uclas são enviadas para os profissionais devidamente embaladas, lacradas e não
esterilizadas.
Para a manipulação da Uclas plástica é recomendado que o profissional tenha formação
necessária e apropriada na área odontológica.

ATENÇÃO:
Não reutilizar o produto;
Não utilizar o produto que tenha sua embalagem danificada;
As Uclas devem ser armazenadas em local seco e temperatura ambiente.
Importante: Os materiais médicos-hospitalares utilizados devem ser manipulados com cuidado
e descartados de acordo com as normas vigentes da instituição de saúde local.
Simbologia adotada:

Não reutilizar

Mantenha seco

Não utilizar se a
embalagem estiver
violada
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Validade

Lote

Mantenha ao
abrigo do sol

Fabricante
Antes do procedimento, deve-se examinar o produto cuidadosamente para verificar sua
funcionalidade e assegurar que seu tamanho e forma são os adequados para o procedimento
específico no qual será utilizado.
Apenas os profissionais habilitados e especializados na área odontológica, devem usar esse
produto.
O produto foi projetado para ser de uso único.
Uso individual.

1.5 Contra-indicações
A utilização das Uclas plásticas está contra-indicada nos seguintes casos:


Plataformas protéticas não compatíveis com o sistema Implalife;



Intra-bucal sem sofrer o processo de fundição.

1.6 Efeitos Adversos
O não respeito aos princípios de utilização desses componentes pode resultar em perda
da reabilitação dentária sobre implantes e danos ao tecido gengival e ósseo periimplantar.

INSTRUÇÃO DE USO
UCLA PLÁSTICA

IUSO-005
REV 04

PRODUTO ODONTOLÓGICO DE USO EXCLUSIVO EM LABORATÓRIO PROTÉTICO
USO INDIVIDUAL
NÃO ESTERILIZADO

Responsável Técnico: Idelmo Rangel Garcia Junior - CRO/SP 43.696
Para maiores informações sobre a POLÍTICA DE RECLAMAÇÕES E TROCA DE
PRODUTOS IMPLALIFE, entre no site: www.implalife.com.br.

Fabricado e Distribuído por: IMPLALIFE – Indústria de Produtos MédicoOdontológicos Ltda EPP.
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CNPJ: 09.566.849/0001-00 - Indústria Brasileira
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