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I - INTRODUÇÃO
O kit PERFECT MARGIN® VENEERS vai ao encontro das necessidades dos médicos mais exigentes para
a preparação e acabamento dos dentes aquando da colocação de facetas em cerâmica.
Este kit permite uma preparação mínima do esmalte e, em especial, nas zonas interproximais graças
às semiesferas, utilizando um eixo de inserção rotacional das futuras facetas e melhorando assim o
aspecto estético nessa zona.
Estas pontas restituem um excelente sentido táctil e permitem obter um limite preciso, regular e
polido do dente para uma óptima terapêutica com facetas.
A parte diamantada e o tratamento de superfície destas pontas associadas à tecnologia NEWTRON ®
dos geradores piezoeléctricos da SATELEC® possibilitam uma grande precisão no movimento
operatório, resultando assim num controlo mais simples.

II - INDICAÇÕES
2. 1 Indicação de utilização
As pontas de ultra-sons são utilizadas em conjunto com uma peça de mão dentária e um gerador de
ultra-sons piezoeléctrico dentário convencional.
Os tratamentos que podem ser executados com estes dispositivos médicos são os descritos no manual
do utilizador do seu gerador de ultra-sons ou nos guias de tratamentos fornecidos.
2. 2 Utilizadores
A utilização destes dispositivos médicos limita-se apenas a profissionais de saúde dentária
licenciados, aptos e qualificados no quadro habitual das suas actividades.
O utilizador deve controlar e respeitar as regras das práticas dentárias em conformidade com os
dados adquiridos da ciência e os princípios de higiene médica como limpeza, desinfecção e
esterilização de dispositivos médicos.
Os dispositivos médicos podem ser utilizados sem consideração pelas características dos utilizadores
(adultos) como peso, idade, tamanho, sexo e nacionalidade. O utilizador deve usar luvas. O
utilizador não pode ser o paciente.
O utilizador não deve apresentar:
- problemas visuais, sendo que, neste caso, o utilizador pode utilizar um meio de correcção visual.
- problemas nos membros superiores (manuseamento de uma peça de mão) ou nos membros
inferiores (utilização do pedal de controlo do gerador de ultra-sons piezoeléctrico).
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- problemas auditivos (utilização de indicadores sonoros em função dos aparelhos).
- problemas de memória ou concentração (regulações, sequências, protocolos de tratamentos, etc.).
Formação específica dos utilizadores:
Nenhuma formação específica além da formação inicial profissional será necessária para a utilização
deste dispositivo médico.
2. 3 Grupo de pacientes
Estes dispositivos médicos destinam-se a ser utilizados em pacientes dos seguintes grupos: crianças,
adolescentes, adultos e idosos.
Estes dispositivos médicos podem ser utilizados sem consideração pelas características do paciente
como peso (excepto crianças), idade, tamanho, sexo e nacionalidade.
É proibida a utilização destes dispositivos médicos em pacientes dos seguintes grupos: bebés,
mulheres grávidas ou em aleitamento, pacientes com complicações de saúde, pacientes alérgicos,
pacientes com quadro clínico não adaptado ao tratamento.
O paciente deve estar calmo, descontraído, imóvel e, idealmente, em posição esticada sobre uma
cadeira dentária.
2. 4 Partes do corpo ou tipos de tecidos tratados
Os tratamentos devem ser aplicados apenas na zona bucal do paciente.
2. 5 Princípio de funcionamento do dispositivo médico
É fornecido um sinal eléctrico emitido pelo gerador de ultra-sons piezoeléctrico à peça de mão de
ultra-sons.
A peça de mão é composta por um transdutor cerâmico piezoeléctrico que transforma o sinal
eléctrico em vibrações ultra-sonoras. As vibrações mecânicas são transmitidas à ponta/lima
enroscada na extremidade da peça de mão de ultra-sons. A vibração da ponta/lima permite realizar
os tratamentos pretendidos.
2. 6 Características significativas do desempenho
Vibrações ultra-sonoras da ponta ou lima fixada na extremidade da peça de mão dentária
convencional.
Frequência de vibração ≥ 28 KHz.
Amplitude da ponta ≤ 200 µm.
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2. 7 Partes aplicadas
Peça de mão de ultra-sons dentária convencional.
Ponta dentária.
2. 8 Utilização
O número de utilizações dos dispositivos médicos está limitado no âmbito de uma utilização normal
(consulte o manual de utilização). Os desempenhos podem diminuir em função do número de
utilizações dos dispositivos médicos e/ou do número de ciclos de limpeza, desinfecção e
esterilização.
Os dispositivos médicos podem, excepcionalmente, quebrar em função do número de utilizações
repetidas, pressão exercida e potência de regulação.
Recomenda-se utilizar uma aspiração durante a utilização dos dispositivos médicos.
2. 9 Símbolos
Símbolo

Significado
Dispositivo de lavagem-desinfecção para desinfecção
térmica
Esterilização numa autoclave a 132 °C
Esterilização numa autoclave a 134 °C
Consulte o manual de utilização

Página 5/8 - Manual de utilização Kit PMV ● J08107 ● V2 ● (13) ● 03/2014 ● NT15PT010B
SATELEC • Uma empresa do Grupo ACTEON
17 av. Gustave Eiffel • BP 30216 • 33708 MERIGNAC cedex • FRANÇA
Tel.: + 33 (0) 556 34 06 07 • Fax: + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com • www.acteongroup.com

III - DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES CLÍNICAS
3. 1 Ponta PMV1
Esfera diamantada, 107 µm.
- redução do bordo incisal.
- acabamento da redução vestibular.
3. 2 Ponta PMV2
Colher diamantada na face externa (107 µm) e lisa na face
interna.
- colocação das linhas de acabamento cervicais.
- colocação das linhas de acabamento interproximais
permitindo um eixo de inserção rotacional das facetas.
3. 3 Ponta PMV3
Colher diamantada na face interna (107 µm) e lisa na face
externa.
- colocação das linhas de acabamento interproximais
permitindo um eixo de inserção rotacional das facetas.
- colocação da linha de acabamento incisal.
3. 4 Ponta PMV4
Colher lisa na face externa (forma idêntica à PMV2).
- polimento das linhas de acabamento cervicais.
- polimento das linhas de acabamento interproximais sem
alteração do perfil das linhas de acabamento previamente
estabelecidas graças à PMV2.
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3. 5 Ponta PMV5
Colher lisa na face interna (forma idêntica à PMV3).
- polimento das linhas de acabamento interproximais sem
alteração do perfil das linhas de acabamento previamente
estabelecidas graças à PMV3.
3. 6 Ponta PMV6
Esfera lisa (forma idêntica à PMV1).
- polimento de toda a superfície vestibular.
- polimento da linha de acabamento incisal.
Transfira o protocolo completo em www.pure-newtron.fr.

VI - MODO OPERATÓRIO
4. 1 Fixação das pontas
- Aperte a ponta seleccionada na peça de mão de ultra-sons do gerador.
- Verifique a pulverização ligando o aparelho.
4. 2 Regulação da potência e irrigação
PMV1

PMV2 e 3

PMV4 e 5

PMV6

Esfera
diamantada

Colheres
diamantadas nas
faces externa e
interna

Colheres lisas nas
faces externa e
interna

Esfera lisa

- Newtron Booster/P5/P5XS

15

15

10

10

- P5 Newtron/P5 Newtron XS
PMax Newtron XS

15

15

10

10

- PMax Newtron
Prophy Max Newtron

8

8

6

6

- Suprasson P5 Booster

7

7

4

4

Máxima

Média

Média

Média

Potência

Irrigação
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Regulação da irrigação





Coloque o fluxo de irrigação do aparelho em 0 e a potência em 3.
Pegue na peça de mão com a ponta virada para cima.
Ajuste a pulverização, aumentando progressivamente o fluxo para a irrigação arrefecer a
extremidade da ponta gota a gota.
Ajuste o aparelho na potência pretendida e inicie o trabalho com a aspiração próxima da
ponta.

V - ESTERILIZAÇÃO
Consulte o "Protocole de Esterilização" fornecido com o dispositivo médico ou no sítio
www.satelec.com/documents.

VI - SUBSTITUIÇÃO DAS PONTAS
Pontas PMV1, PMV2 e PMV3
Estas pontas devem ser substituídas quando a parte diamantada activa ficar lisa e brilhante ou, no
mínimo, uma vez por ano.
Pontas PMV4, PMV5 e PMV6
Estas pontas devem ser substituídas se a sua parte activa estiver danificada ou, no mínimo, uma vez
por ano.
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