


 
  

 



SOBRE ESTE
MANUAL
As informações básicas sobre o sistema de cirurgia S.I.N. para parafusos ortodônticos oferece ao cirurgião-dentista as 
etapas essenciais para a obtenção do planejamento e reabilitação protética com parafusos ortodônticos.

A S.I.N. adverte que as informações contidas nesse manual, por si só, não são o bastante para garantir que o profissional 
esteja apto a realização de cirurgia de instalação de parafusos ortodônticos. 

Para o uso correto do sistema se faz necessário à habilitação profissional na área específica odontológica conforme 
regulamentações locais e recomenda-se a capacitação / credenciamento em ortodontia, uma vez que, as técnicas e 
manipulação dos dispositivos que se adaptam ao parafuso ortodôntico dependem do conhecimento do profissional e do 
planejamento individual de cada caso clínico e podem trazer risco de perda óssea, perda do elemento dentário ou danos 
irreversíveis ao paciente em função de movimentação dentária inadequada. 

Para informações especificas sobre produtos fornecidos por terceiros, por favor, entre em contato diretamente com as 
respectivas empresas. 

Observação: Os produtos apresentados nesse manual podem não estar disponíveis em todos os mercados, consulte um 
representante local S.I.N. para obter maiores informações.

S.I.N. Implant System
SORRISOS QUE GERAM SORRISOS.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS1.

1.1  PARAFUSOS ORTODÔNTICOS
Os parafusos ortodônticos da S.I.N. Implant System são apresentados na família High Utility com perfil de rosca agressiva e ponta ativa, 
permite sua inserção sem a necessidade de formação de rosca previa no alvéolo. 

Fabricados em liga de titânio grau 5 com alta resistência mecânica e anodizado em dourado para harmonizar sua posição de instalação na 
gengiva, os parafusos ortodônticos da S.I.N. Implant System são disponibilizados com diâmetro de rosca 1.4mm, 1.6mm e 1.8mm.

Os parafusos ortodônticos são dispositivos odontológicos implantados através de procedimento cirúrgico simplificado.

Sua instalação é realizada com anestesia local através da gengiva sem necessidade de incisão gengival com criação de retalho e sua fixação 
é temporária, podendo ser removido ao término do tratamento ortodôntico.

A principal vantagem dos tratamentos com parafusos ortodônticos é a alta previsibilidade de resultados e o menor tempo de reabilitação 
do paciente, uma vez que, a resistência mecânica dos parafusos possibilita movimentações ortodônticas complexas com maior velocidade 
e precisão que os métodos tradicionais.
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Os parafusos ortodônticos da família high utility possuem comprimento de rosca de 6.0mm, 8.0mm ou 10.0mm e variação de altura 
gengival de 0.0mm, 1.0mm, 2.0mm ou 3.0mm cobrindo grande parte das situações clínicas.

A cabeça do parafuso possui geometria arredondadas para maior 
conforto do paciente e o canal de ancoragem possui dimensão de 0.8mm 
para alojamento de fios de amarrilhos, molas e elásticos em corrente 
comumente utilizados. O furo transpassante do parafuso, apresenta 
dimensão de 0,6mm (para alojamento de fio de até .021”x.025”) na 
cabeça hexagonal, dimensionado especialmente para aplicação de 
acessórios ortodônticos.

Sem Perfil Perfil Curto
1.0mm

Perfil Médio
2.0mm

Perfil Longo
3.0mm

Os parafusos ortodônticos são fornecidos pela S.I.N. na condição estéril por radiação gama com prazo de validade de 4 anos a partir de 
sua data de fabricação.
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Afasta os dispositivos de força (Mola e elástico) da mucosa evitando assim 
traumatismo durante retrações de anteriores de intrusões de molares. 

Sistema de fixação hexagonal, feito através de chaves de transporte e instalação.
Indica o término de rosqueamento ao tocar na mucosa travando o parafuso.
Adaptação passiva em vários tipos de mucosa, garantia de comodidade ao 
paciente, para passagem do fio de amarilho.

Rosca com auto poder de perfuração, garantia de facilidade e menos esforço na 
hora de inserção do parafuso Ø1.4, Ø1.6, Ø1.8mm.

SLOT

HEXÁGONO
STOP

PERFIL
TRANSMUCOSO

ROSCA AUTO
PERFURANTE



1.2  KIT CIRÚRGICO
Durante o procedimento de instalação ou remoção dos parafusos ortodônticos S.I.N. Implant System, se faz necessário o uso de 
ferramentas especialmente desenvolvidas para esse fim. Estas ferramentas estão disponíveis no kit de cirurgia ortodôntica da S.I.N. 
Implant System (KOR).
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Chave de Mão (CDM 02)

Fabricada em aço inoxidável, possui encaixe com engate rápido para 
fresa inicial e chave de instalação manual dos parafusos ortodônticos 
da linha high utility.

Chave de Instalação Manual (CMPO 70)

Fabricada em liga de titânio, possui conexão para torque dos 
parafusos ortodônticos da linha high utility através de rotação 
manual. Sua extremidade possui sistema de fixação por esfera que 
realiza a captura e transporte do parafuso até o alvéolo de instalação.

Chave de Instalação Contra-Ângulo (CCPO 24)

Fabricada em liga de titânio, possui conexão para torque dos parafusos 
ortodônticos da linha high utility através de rotação com contra-
ângulo. Sua extremidade possui sistema de fixação por esfera que 
realiza a captura e transporte do parafuso até o alvéolo de instalação.

Fresa Lança Manual (FML 70)

Fabricada em aço inoxidável, possui ponta aguda para marcação da 
posição inicial de instalação dos parafusos ortodônticos da linha high 
utility.

Fresa Helicoidal 1.0mm (FH 1015)

Fabricada em aço inoxidável, possui perfil paralelo com diâmetro de 
1.0mm. Utilizada para realizar pré-furação do alvéolo para posterior 
instalação dos parafusos ortodônticos da linha high utility.

Estojo do kit cirúrgico (COOR)

Fabricada em polímero especial de engenharia, possui alta resistência 
a temperatura e pode ser submetido a ciclos de esterilização em 
autoclave com temperatura máxima de 134°C / 273,2°F

Chave de Instalação Digital (CDPO 24)

Fabricada em aço inoxidável, possui conexão para torque dos 
parafusos ortodônticos da linha high utility através de rotação 
com as pontas dos dedos. Sua utilização é indicada em instalação 
de parafusos ortodônticos da linha high utility em ossos de baixa 
densidade e com baixo torque.
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PREPARAÇÃO2.
A S.I.N. recomenda que o profissional tenha disponível para o procedimento cirúrgico pelo menos duas unidades de parafusos ortodôntico 
do modelo previamente escolhido. Para perfuração recomenda-se a utilização de contra ângulo para acoplagem da broca de Ø1.0mm 
com sistema de irrigação. Sugere-se também a utilização de motor cirúrgico com controle de torque para posterior inserção controlada 
do parafuso ortodôntico com o auxílio do contra ângulo.



TÉCNICA CIRÚRGICA3.
3.1  MARCAÇÃO
Utilizando a fresa lança manual (FML 70) acoplada a chave de mão (CDM 02) faça uma leve pressão com giro em torno do eixo da chave 
para efetuar a marcação na posição inicial de instalação do parafuso ortodôntico.

3.2  PRÉ-FURO
Utilizando a fresa helicoidal de 1.0mm (FH 1015) acoplada ao contra ângulo, realize a perfuração para inserção do parafuso ortodôntico 
com velocidade de 300 a 500RPM e irrigação abundante e ininterrupta.

3.3  INSTALAÇÃO
Utilizando a uma das chaves de instalação (manual – CMPO 70, contra ângulo – CCPO 24 ou digital CDPO 24), realize a instalação 
dos parafusos ortodônticos. Durante a instalação evite movimentos de flexão lateral, este movimento pode causar fratura ao parafuso.

A instalação com chave de contra ângulo deverá ser realizada a velocidade de 24RPM e o torque não poderá exceder 15Ncm.
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MODELOS COMERCIAIS4.

POT 1416 1,4 mm 6,0 mm
POT 1418 1,4 mm 8,0 mm
POT 1410 1,4 mm 10,0 mm
POT 1616 1,6 mm 6,0 mm
POT 1618 1,6 mm 8,0 mm
POT 1610 1,6 mm 10,0 mm
POT 1816 1,8 mm 6,0 mm
POT 1818 1,8 mm 8,0 mm
POT 1810 1,8 mm 10,0 mm

Código Diâm. Comp.

POT 1438 1,4 mm 8,0 mm
POT 1430 1,4 mm 10,0 mm
POT 1638 1,6 mm 8,0 mm
POT 1630 1,6 mm 10,0 mm
POT 1838 1,8 mm 8,0 mm
POT 1830 1,8 mm 10,0 mm

Código Diâm. Comp.

POT 1406 1,4 mm 6,0 mm
POT 1408 1,4 mm 8,0 mm
POT 1400 1,4 mm 10,0 mm
POT 1606 1,6 mm 6,0 mm
POT 1608 1,6 mm 8,0 mm
POT 1600 1,6 mm 10,0 mm
POT 1806 1,8 mm 6,0 mm
POT 1808 1,8 mm 8,0 mm
POT 1800 1,8 mm 10,0 mm

Código Diâm. Comp.

POT 1420 1,4 mm 10,0 mm
POT 1428 1,4 mm 8,0 mm
POT 1620 1,6 mm 10,0 mm
POT 1628 1,6 mm 8,0 mm
POT 1820 1,8 mm 10,0 mm
POT 1828 1,8 mm 8,0 mm

Código Diâm. Comp.

Autoperfurante
Com Perfil Transmucoso 

Médio (2mm)

Autoperfurante
Sem Perfil Transmucoso

Autoperfurante
Com Perfil Transmucoso 

Curto (1mm)

Autoperfurante
Com Perfil Transmucoso 

longo (3mm)
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INDICAÇÃO DE INSTALAÇÃO5.
INDICAÇÃO LOCAL

PREF.
TIPO DE
CABEÇA DIÂMETRO

PERFIL
TRANS. COMP. ANGULAÇÃO* REFERÊNCIA

RETRAÇÃO ANTERIOR SUPERIOR 15 / 16
25 / 26

High utility
POT Curto 10,0 ±90°

±90°

±45°

±45°

±45°

±45°

±60°

±60°

±60°

±90°

±90°

±90°

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto

Curto

Longo
Médio

Curto

Sem
perfil

Médio
Curto

1,6
1,8

1610
1810

1618
1818

1628
1818

1618

1618

1618

1418

1418

1418
1618

1410
1610

1808

1830
1820

1418
1618

1,6
1,8

1,4
1,6

1,4
1,6

1,4
1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,8

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

High utility
POT

Wire Dynamic 
POTC

35 / 36
45 / 46

34 / 35
44 / 45

34 / 35
44 / 45

13 / 14
23 / 24

33 / 34
43 / 44

33 / 32
42 / 43

13 / 12
22 / 23

15 / 16
16 / 17

15 / 16
16 / 17

11 / 21

31 / 41

RETRAÇÃO ANTERIOR INFERIOR

VERTICALIZAÇÃO DE 2° MOLAR INFERIOR

VERTICALIZAÇÃO DE 2° MOLAR INFERIOR
COM FIO ORTODÔNTICO

MESIALIZAÇÃO DE MOLAR SUPERIOR

MESIALIZAÇÃO DE MOLAR INFERIOR

INTRUSÃO ANTERIOR INFERIOR

INTRUSÃO ANTERIOR SUPERIOR

INTRUSÃO ANTERIOR SUPERIOR
COM VERTICALIZAÇÃO

INTRUSÃO ANTERIOR INFERIOR 
COM VERTICALIZAÇÃO

INTRUSÃO DE MOLARES
SUPERIORES (PALATO)

INTRUSÃO DE MOLARES
SUPERIORES (VESTIBULAR)

INTRUSÃO - MUCOSA ALVEOLAR

10,0

10,0
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CUIDADO COM OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS 6.
6.1  INFORMAÇÕES DE LIMPEZA
1° PASSO:
� Desmontar a peça (se aplicável).
�  Para os torquímetros realize a completa desmontagem, retire todo o material orgânico interno e passe para a próxima etapa apenas 

quando realizar esses procedimentos.

2° PASSO:
� Levar ao ultrassom e emergir a peça com água destilada e detergente neutro, por no mínimo 5 minutos.

3° PASSO:
� Remover a matéria orgânica do instrumental, utilizando escova de cerdas macias.

4° PASSO:
� Enxaguar com água corrente em abundância até retirar completamente os resíduos.

5° PASSO:
� Secar com pano macio, limpo e seco ou papel descartável.

6° PASSO:
� Realizar inspeção visual, observando se há falhas no processo de limpeza. (Havendo sujidades, a peça deverá ser novamente imersa 

em detergente – 2º passo. Repetir a sequência de enxágue e secagem). 

7° PASSO:
� Enviar para o processo de esterilização.

RECOMENDAÇÕES:

� Use a paramentação adequada (luvas, máscaras, óculos, gorros, etc.)
� Inicie a limpeza imediatamente após a utilização cirúrgica.
� Nunca deixe o instrumento secar contendo resíduos orgânicos após a utilização cirúrgica.
� Nunca deixe o instrumento secar de forma natural após a limpeza.
� Nunca utilize soluções salinas, principalmente Hipoclorito de sódio e soro fisiológico, desinfetantes, água oxigenada ou álcool para 

limpeza ou enxágue dos instrumentos cirúrgicos.
� Nunca use palhas ou esponjas de aço e produtos abrasivos, para que os instrumentos não sejam danificados.
� Não acumule os instrumentos em grandes quantidades uns sobre os outros para evitar a deformação de peças menores e delicadas.
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6.2  PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO
É o procedimento que visa a eliminação total dos micro-organismos (vírus, bactérias, micróbios e fungos), seja na forma vegetativa ou 
esporulada. Produto reutilizável e fornecido não estéril e deve ser esterilizado antes do uso.

�  Seque todos os instrumentos antes do ciclo de esterilização a vapor.
� Utilizar embalagem compatível com o processo de esterilização.
� Esterilizar a vapor em ciclos de 121°C a 1 ATM de pressão durante 30 minutos ou a 134°C a 2 ATM de pressão durante 20 minutos.
� Sempre acomode o estojo na autoclave sobre uma superfície plana e afastada das paredes do aparelho.
� Nunca sobreponha objetos e nem mesmo outros estojos.

RECOMENDAÇÕES:

� Esterilizar na véspera ou no dia do procedimento.
� A esterilização química não é recomendada, uma vez que certos produtos podem provocar descoloração e danos ao estojo.
� Nunca utilize estufas de calor seco para esterilização dos instrumentos e dos conjuntos S.I.N.

6.3  INFORMAÇÕES SOBRE QUANTIDADE DE FURAÇÃO,
DESGASTE E AQUECIMENTO
Cada fresa do kit ortodôntico é indicada para até 30 perfurações em ossos de baixa densidade e 20 perfurações em ossos de alta densi-
dade desde que respeitada as limitações de rotação e refrigeração indicadas pela S.I.N implante. O profissional deverá avaliar a aresta de 
corte das fresa após cada procedimento cirúrgico a fim de identificar possíveis desgastes prematuros em decorrência da utilização que 
possa comprometer a segurança das demais perfurações.

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
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7.1  LINK PARA INSTRUÇÃO DE USO
A S.I.N. Sistema de Implantes disponibiliza ao cirurgião dentista um portal com as instruções de uso dos implantes, componentes proté-
ticos, instrumentais e kits. Esse portal pode ser acessado através do site: https://www.sinimplantsystem.com.br/downloads/

Ou através do QR code presente nas embalagens externas dos produtos. Basta instalar em seu smartphone um aplicativo gratuito de leitura QR 
code e direcionar a imagem presente nas embalagens que será direcionado ao portal de instruções de uso.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS7.
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