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Os componentes Protéticos RIELLENS®  para Implante Dentário, 
Luva Plástica, Luva com base Cromo,  Provisório, Pilar
componentes são  apresentados em diversos diâmetros de plataformas e geometrias de encaixes classificados como: Hexágono Externo, Hexágono 
Interno, Cone Morse usados na reposição dental.  
 
Legenda dos símbolos utilizados nas embalagens conforme Norma EN 980

 
 
 
Os componentes protéticos RIELLENS® estão divididos em dois grupos:
     
NÃO ESTÉREIS: Componentes Protéticos utilizados em laboratórios ou clínicas

Análogo Coping com base Cromo Luva com base Cromo

Coping Plástico Luva Plástica Provisório 

 
 
ESTÉREIS: Componentes Protéticos esterilizados por Radiação Gama.

Cicatrizador Mini Pilar Cônico Esteticone 

 
 
 Indicação de Uso: 
ANÁLOGO: Utilizado como réplica do implante na confecção de prótese dentária
as seguintes geometrias: Hexágono Externo, Hexágono Interno, Triângulo Interno, Cone Morse, Análogo do Multi
 
COPING PLÁSTICO: Utilizado na confecção de próteses unitária ou múltipla
Titânio.  Sua Composição é em Poliacetal. Fornecidos nas versões: Rotacional par
 
COPING COM BASE CROMO: Utilizado na confecção de próteses unitárias ou múltiplas, confeccionadas em laboratório de prótese, sendo sua base em 
e fixadas através de parafuso em Liga de Titânio. Fornecidos nas versões: Rotacional para prótese múltipla e Anti
 
LUVA PLÁSTICA: Utilizada na confecção de próteses unitárias ou múltiplas, confeccionadas em laboratório 
com parafuso em Liga de Titânio. Sua composição é em Poliacetal.
 
LUVA PLÁSTICA COM BASE CROMO: Utilizada na confecção de 
adaptação direto ao implante fixado com parafuso em Liga de Titânio
 
PROVISÓRIO: Utilizado na confecção de próteses provisória
laboratório de próteses e fixadas com parafuso em Liga de Tit
 
PILAR DEFINITIVO: Utilizado na confecção de prótese unitária, confeccionadas em laboratório de prótese podendo ser reto ou 
que o implante foi instalado em ângulo,  fixadas através de parafuso em 
Titânio e Zircônia. 
 
MINI PILAR CÔNICO: Utilizado na confecção de próteses parafusadas múltiplas, sendo fixado através de parafuso em 
versões reto ou angulado para correções de implantes instalados em ângulo. Sua composição é 
 
ESTETICONE: Utilizado na confecção  de próteses parafusadas unitária ou múltipla, sendo fixado através de parafuso em
nas versões reto ou angulado para correções de implantes instalados em ângulo. Sua composição 
 
CICATRIZADOR: Utilizado após cirurgia para criar um espaço em formato cilíndrico na gengiva para colocação da próte
uma peça única, contendo rosca em seu  corpo e é fixado direto ao implante através de um encaixe hexagonal ou
Fornecido nas alturas de 2 a 6 mm.  Este componente não 
 
TRANSFER: Utilizado para transferir com precisão o posicionamento da conexão do implante para o análogo que será fixado no modelo de ge
um parafuso para fixação direto ao implante. Esse componente é apenas para transferência podendo ser utilizado mais que uma vez. Fornec
moldeira aberta ou fechada. Sua composição é em Inox ou em Liga de Titânio.
 
 

 

 

 
Código do produto 

 

 

 
Número de Lote 

 

 

 
Fabricação 

 

 

 
Fabricante 

 

 

 
Validade 
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para Implante Dentário,  abrangem os seguintes grupos de produtos:  Análogo, Coping Plástico, Coping  com base de Cromo, 
visório, Pilar Definitivo,  Mini Pilar Cônico, Esteticone, Cicatrizador, Transfer com moldeira aberta e fechada

apresentados em diversos diâmetros de plataformas e geometrias de encaixes classificados como: Hexágono Externo, Hexágono 

onforme Norma EN 980: 

estão divididos em dois grupos:    

Componentes Protéticos utilizados em laboratórios ou clínicas, e quando necessário esterilizados em Auto-Clave

Luva com base Cromo Pilar definitivo 

Transfer 

por Radiação Gama. 

réplica do implante na confecção de prótese dentária, sendo uma peça única. Sua composição metálica oferece ao protético
as seguintes geometrias: Hexágono Externo, Hexágono Interno, Triângulo Interno, Cone Morse, Análogo do Multi-Unit, análogo 

Utilizado na confecção de próteses unitária ou múltipla, confeccionadas em laboratório de próteses e fixadas através de um parafuso em
Poliacetal. Fornecidos nas versões: Rotacional para prótese múltipla e Anti-rotacional para prótese unitária.

Utilizado na confecção de próteses unitárias ou múltiplas, confeccionadas em laboratório de prótese, sendo sua base em 
Fornecidos nas versões: Rotacional para prótese múltipla e Anti-rotacional para prótese unitária.

Utilizada na confecção de próteses unitárias ou múltiplas, confeccionadas em laboratório de próteses com adaptação direta
Titânio. Sua composição é em Poliacetal. 

Utilizada na confecção de próteses unitária ou múltipla, confeccionadas em laboratório
m parafuso em Liga de Titânio. Sua composição é em Poliacetal e sua base em Cobalto Cromo.

onfecção de próteses provisória ou definitiva, unitária ou múltipla, podendo ser unidas através de solda à Laser. Conf
em Liga de Titânio direto ao implante ou em componentes já fixados sobre o implante.

Utilizado na confecção de prótese unitária, confeccionadas em laboratório de prótese podendo ser reto ou 
fixadas através de parafuso em Liga de Titânio. Os pilares são indicados para próteses cimentadas. Sua composição é 

Utilizado na confecção de próteses parafusadas múltiplas, sendo fixado através de parafuso em Liga 
versões reto ou angulado para correções de implantes instalados em ângulo. Sua composição é em Liga de Titânio. 

Utilizado na confecção  de próteses parafusadas unitária ou múltipla, sendo fixado através de parafuso em Liga de 
nas versões reto ou angulado para correções de implantes instalados em ângulo. Sua composição é em Liga de Titânio. 

Utilizado após cirurgia para criar um espaço em formato cilíndrico na gengiva para colocação da prótese múltipla ou unitária. 
, contendo rosca em seu  corpo e é fixado direto ao implante através de um encaixe hexagonal ou Unigrip,  

não é definitivo. Sua composição é de Liga de Titânio. 

Utilizado para transferir com precisão o posicionamento da conexão do implante para o análogo que será fixado no modelo de ge
Esse componente é apenas para transferência podendo ser utilizado mais que uma vez. Fornec

moldeira aberta ou fechada. Sua composição é em Inox ou em Liga de Titânio. 

 

 

 
Não utilizar se a embalagens estiver danificada

 

 

 
Consultar instruções de Uso 

 

 

 
Esterilizado por radiação  

 

 

 
Manter ao abrigo do sol 

 

 

 
Produto de Uso único 
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Coping Plástico, Coping  com base de Cromo,  
Transfer com moldeira aberta e fechada. Os 

apresentados em diversos diâmetros de plataformas e geometrias de encaixes classificados como: Hexágono Externo, Hexágono Interno, Triângulo 

 

Clave 

metálica oferece ao protético  opções com 
Unit, análogo do Esteticone. 

confeccionadas em laboratório de próteses e fixadas através de um parafuso em Liga de 
rotacional para prótese unitária. 

Utilizado na confecção de próteses unitárias ou múltiplas, confeccionadas em laboratório de prótese, sendo sua base em cobalto-cromo 
rotacional para prótese unitária. 

de próteses com adaptação direta ao implante, fixadas 

, confeccionadas em laboratório, sendo sua base em Cobalto Cromo com 
oliacetal e sua base em Cobalto Cromo. 

unitária ou múltipla, podendo ser unidas através de solda à Laser. Confeccionadas em 
ânio direto ao implante ou em componentes já fixados sobre o implante. 

Utilizado na confecção de prótese unitária, confeccionadas em laboratório de prótese podendo ser reto ou angulado para correções nos casos em 
. Os pilares são indicados para próteses cimentadas. Sua composição é Liga de 

Liga Titânio direto ao implante. Fornecido nas 

Liga de Titânio direto ao implante. Fornecido 

se múltipla ou unitária. Esse componente é 
 onde se introduz uma chave para torque.  

Utilizado para transferir com precisão o posicionamento da conexão do implante para o análogo que será fixado no modelo de gesso.  O mesmo possui 
Esse componente é apenas para transferência podendo ser utilizado mais que uma vez. Fornecido nas versões de 

Não utilizar se a embalagens estiver danificada 
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MATERIAIS DE APOIO: Para correta fixação dos componentes, recomenda-se a utilização de instrumentos adequados para tal procedimento, fabricados em aço-
inoxidável cirúrgico  que lhes conferem alta resistência e durabilidade. 
 
Veja abaixo lista de instrumentos para a realização do procedimento: 

Código Descrição CTH12M Chave Torquímetro Hexagonal 1.2 – Média 

CDFC Chave Digital Fenda Curta CTH12L Chave Torquímetro Hexagonal 1.2 – Longa 

CDFM Chave Digital Fenda Média CTQC Chave Torquímetro Quadrada Curta 

CDFL Chave Digital Fenda Longa CTQM Chave Torquímetro Quadrada Média 

CDH09C Chave Digital Hexagonal 0.9 – Curta CTQL Chave Torquímetro Quadrada Longa 

CDH09M Chave Digital Hexagonal 0.9 – Média CTUC Chave Torquímetro Unigrip Curta 

CDH09L Chave Digital Hexagonal 0.9 – Longa CTUM Chave Torquímetro Unigrip Média 

CDH12C Chave Digital Hexagonal 1.2 – Curta CTUL Chave Torquímetro Unigrip Longa 

CDH12M Chave Digital Hexagonal 1.2 – Média CTMPCH20 Chave Torquímetro Mini Pilar Cônico Hexágono 2.0mm 

CDH12L Chave Digital Hexagonal 1.2 – Longa CTMPCH25 Chave Torquímetro Mini Pilar Cônico Hexágono 2.5mm 

CDQC Chave Digital Quadrada Curta CCAH09C Chave Contra-Ângulo Hexagonal 0.9 – Curta 

CDQM Chave Digital Quadrada Média CCAH09M Chave Contra-Ângulo Hexagonal 0.9 – Média 

CDQL Chave Digital Quadrada Longa CCAH09L Chave Contra-Ângulo Hexagonal 0.9 – Longa 

CDUC Chave Digital Unigrip Curta CCAH12C Chave Contra-Ângulo Hexagonal 1.2 – Curta 

CDUM Chave Digital Unigrip Média CCAH12M Chave Contra-Ângulo Hexagonal 1.2 – Média 

CDUL Chave Digital Unigrip Longa CCAH12L Chave Contra-Ângulo Hexagonal 1.2 – Longa 

CDMPCH20 Chave Digital  Mini Pilar Cônico Hexágono 2.0mm  CCAQC Chave Contra-Ângulo Quadrada Curta 

CDMPCH25 Chave Digital  Mini Pilar Cônico Hexágono 2.5mm  CCAQM Chave Contra-Ângulo Quadrada Média 

CTH09C Chave Torquímetro Hexagonal 0.9 – Curta CCAQL Chave Contra-Ângulo Quadrada Longa 

CTH09M Chave Torquímetro Hexagonal 0.9 – Média CCAUC Chave Contra-Ângulo Unigrip Curta 

CTH09L Chave Torquímetro Hexagonal 0.9 – Longa CCAUM Chave Contra-Ângulo Unigrip Média 

CTH12C Chave Torquímetro Hexagonal 1.2 – Curta CCAUL Chave contra-Ângulo Unigrip Longa 

 

Advertências e Precauções: - Para uso seguro e eficaz, os componentes somente devem ser utilizados por profissionais treinados;          
- Os componentes só devem ser utilizados após análise  detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado e da leitura das instruções de uso do produto; 
- A utilização em conjunto com componentes de outro fabricantes pode resultar em incongruência entre  componentes . 
 
Armazenamento: Os componentes protéticos RIELLENS® devem ser armazenados em local limpo, seco, arejado e ao abrigo da luz do sol. 
 
Contra-indicação: É contra-indicada a utilização de componentes que não sejam compatíveis ao sistema de implantes instalados no paciente, bem como o torque 
excessivo nos parafusos podendo causar danos permanentes nos implantes e componentes. 
 
Descarte do produto: Caso ocorra a necessidade de descarte do produto, o profissional deverá seguir as leis vigentes para descarte de produto contaminado. 
 
Embalagem: Os componentes são embalados individualmente em blister (embalagem primária), a qual recebe um rótulo para identificação do produto. O produto 
embalado na embalagem primária é acondicionado em cartonagem (embalagem secundária), junto com o folheto e instruções de uso, o qual apresenta as instruções 
para manuseio e utilização do produto. Sobre a cartonagem é colocada uma etiqueta que caracteriza a rotulagem do produto.  
 
Esterilização: - Os instrumentos e Componentes Protéticos RIELLENS®, que não forem estéreis, antes dos procedimentos devem ser esterilizados em autoclave; 
 - O ciclo recomendado para esterilização dos instrumentos e dos cilindros é ciclo pré-vácuo (132ºC a 135ºC) por 10 minutos. 
 
Restrição: A prótese sobre implantes é inviabilizada quando os implantes estiverem posicionados extremamente inclinados (acima de 35º, pois há neste caso, um 
impedimento na restauração dentária). 
 
Transporte: Os componentes devem ser transportados com cuidado, evitando quedas e atritos. 
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