
 Manga de suporte 

 

Extremidade Instrumento de inserção sextavado 

Instruções de utilização para os instrumentos universais Docklocs® 
1. Instrumento universal de quatro peças Docklocs A0020 

Possui as mesmas funções do LOCATOR® Core Tool. No entanto, convence pelas características adicionais, como a superfície simples de limpar da manga de suporte e a fricção 
adicional, que garante um suporte seguro das inserções de retenção no instrumento, simplificando significativamente a colocação das inserções de retenção no alojamento para matriz. 

 
Manga de 
suporte (Sleeve) (PEEK)                    Extremidade em ouro rosa (aço inoxidável)       Secção central (aço inoxidável)                                 Ponta (aço inoxidável) 

A manga de suporte é aparafusada na     A extremidade do instrumento é A secção central do instrumento Docklocs® é      A ponta é utilizada para remover as 
extremidade. Esta suporta o usada para enroscar e desenroscar os usada durante a colocação das inserções de retenção    inserções de retenção da 
pilar Docklocs® no pilares Docklocs® nos na alojamento para matriz. Para isso, a      caixa de retenção. 
instrumento durante a inserção no implantes ou análogos de a ponta deve ser totalmente desenroscada da peça 
implante. laboratório. Esta peça é endurecida e central. A inserção de retenção é pressionada 

adicionalmente refinada com um na caixa de retenção com a extremidade. As inserções 
revestimento em carbonitreto de zircónio de retenção são retidas no instrumento 
muito duro. através de uma fricção adicional. 

Extremidade em ouro rosa com manga de suporte (Sleeve) 
Manga de suporte: a manga de suporte é enroscada na extremidade. Esta mantém o pilar Docklocs® no instrumento durante a inserção no implante. Para proceder à limpeza, a 
manga de suporte pode ser facilmente desenroscada da extremidade. Se a função de suporte não for necessária, a extremidade também pode ser utilizada sem a manga. 
A manga de suporte é adequada para a esterilização em autoclaves. Extremidade: na extremidade está incorporado um sextavado interior, no qual o instrumento sextavado A0025 

pode ser inserido com uma abertura de chave de 1,25 mm. Pelo orifício transversal pode ser inserido um fio de segurança. 
Instrumento universal Praxis Docklocs A0019 
A ferramenta foi concebida para ser utilizada na prática odontológica. Com principal foco na substituição das inserções de 
retenção.  

 

3. Esterilização 
Ter em atenção que todos os componentes são fornecidos  NÃO ESTERILIZADOS. Antes da utilização devem ser aplicados os seguintes procedimentos de esterilização: 

Para mais informações, consultar as nossas instruções de processamento. 
Estas estão disponíveis junto do distribuidor local e na área de downloads da nossa loja (www.medealis.de). 

Método Procedimento Temperatura Tempo de retenção 
mínimo * 

Tempo de secagem 

Vapor 
sobreaquecido 

Processo a vácuo 
(3x pré-vácuo fracionado) 

134 °C 4 minutos 20 minutos 

* Estão especificados tempos de retenção mínimos. Os tempos de operação são superiores e podem variar consoante o dispositivo utilizado. 

Se for possível desmontar um instrumento, este deve ser limpo e esterilizado no estado desmontado. 

4. Devolução, armazenamento 

Produtos danificados ou quebrados não podem ser devolvidos para substituição. Manter os produtos na embalagem original durante o armazenamento. Armazenar à temperatura ambiente. 

Para mais informações, consultar as instruções de utilização do sistema de attachment Docklocs®. 
Estas estão disponíveis junto do distribuidor local e na área de downloads da nossa loja (www.medealis.de). 
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Instrumento universal Docklocs Praxis A0019 

Ponta (aço inoxidável) 

A ponta é utilizada para remover as 

inserções de retenção do alojamento para 
matriz. Para isso, a ponta deve ser 
desenroscada com duas voltas completas. 
Entre a ponta e a secção central é visível 
uma folga 

Extremidade Praxis (aço inoxidável) 
A extremidade do instrumento Docklocs® é 
utilizada para colocar as inserções de retenção 
no alojamento para matriz. Para isso, a ponta  
não necessita de ser desenroscada da secção 
central. A inserção de retenção é pressionada no 
alojamento para matriz com a extremidade. As 
inserções de retenção são retidas  

na extremidade do instrumento através de uma 
fricção adicional. 

 

Pino de desengate 

2. Instruções para remover as inserções de retenção 
Folga Para remover as inserções de retenção, a ponta deve ser rodada para fora da 

secção central, de maneira a ser visível uma pequena folga entre as duas. 
Deste modo é possível garantir que o pino de desengate está suficientemente 
afastado para trás, na ponta. 

A ponta é, de seguida, verticalmente inserida na inserção de retenção, no 
alojamento para matriz. Com um ligeiro movimento de inclinação, a inserção 
de retenção é removida do alojamento para matriz. As arestas vivas da ponta 
mantêm a inserção de retenção na ponta. Rodando a ponta no sentido 
horário na secção central, o pino de desengate no interior da ponta é 
empurrado para a frente e empurra a inserção de retenção da ponta. 

   
Elemento de retenção para inserções de retenção 
Uma característica particular dos instrumentos universais Docklocs é a fricção das inserções 
de retenção no instrumento. Esta fricção previne a queda das inserções de retenção durante 

 

a inserção na caixa de retenção. Com os instrumentos, as inserções de retenção podem ser 
diretamente removidas da embalagem do sistema MEDEALIS.  
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