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Instruções de utilização 
 
O sistema de attachment Docklocs inclui: pilares Docklocs, alojamentos de 
attachments de próteses, inserções de retenção, componentes de processamento 
auxiliares (incluindo: espaçador de bloqueio, análogo de laboratório, espaçador de 
processamento, coifa de impressão com macho de processamento preto), pilares de 
teste e ferramentas (incluindo: ferramenta de inserção de retenção e chaves de pilar para 
chaves dinamométricas e peças de mão de encaixe). 
 
Este documento contém as instruções de utilização mais atuais.  Leia e guarde. 
 
DESCRIÇÃO 
O sistema de attachment Docklocs é uma dobradiça universal, de encaixe resiliente para 
implantes endósseos e pilares de múltiplas unidades angulares ou retos na mandíbula 
ou maxilar, que se destina a restaurar a função mastigatória.  O sistema de attachment 
é removível pelo paciente, pelo que permite que a prótese seja removida e substituída 
pelo paciente. 
 
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
O sistema de attachment Docklocs foi concebido para utilização com sobredentaduras 
totais ou parciais em arco retidas no todo ou em parte por implantes endósseos na 
mandíbula ou maxilar. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
Não recomendado para utilização com um implante unitário com uma  divergência 
vertical superior a 20 graus ou se a divergência entre os eixos de implantes for superior 
a 40 graus..  Não apropriado se for necessária uma conexão totalmente rígida. 
 
CUIDADO 
A lei federal nos EUA e na maioria dos países limita a venda deste dispositivo por ou sob 
responsabilidade de um dentista licenciado. 
 
AVISO PARA UTILIZADORES NA UNIÃO EUROPEIA 
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido com o(s) dispositivo(s) em que se aplicam 
as presentes instruções de utilização deve ser comunicado ao fabricante identificado nas 
presentes instruções de utilização e à autoridade competente do Estado-membro em que 
o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido. 
 
ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO 
O sistema de attachment Docklocs na sua embalagem original não danificada não está 
sujeita a quaisquer considerações especiais para o transporte, armazenamento e 
manuseamento. 
 
AVISOS DE ATENÇÃO E PRECAUÇÕES 
O produto deve ser inspecionado quanto à sua integridade antes da utilização. Produtos 
de embalagens danificadas não devem ser utilizados em pacientes. Em caso de danos 
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na embalagem, a embalagem danificada com o produto deve ser devolvida ao fabricante 
e apenas será providenciada uma substituição caso os danos na embalagem tenham 
sido provocados pelo transporte da mesma. 
 
Se o pilar para implantes Docklocs for exposto a condições de carga inadequadas, pode 
existir um potencial risco de fadiga do metal. 
 
Uma vez que os instrumentos cirúrgicos são suscetíveis a danos e desgaste, estes 
devem ser inspecionados antes de cada utilização. As marcações devem estar visíveis 
e legíveis. Qualquer instrumento reutilizável deve ser substituído em caso de danos ou 
desgaste, de modo a assegurar o funcionamento correto. O número de utilizações varia 
e depende de inúmeros fatores, incluindo, entre outros, a densidade óssea encontrada, 
manuseamento, limpeza adequada, exposição a autoclavagem e condições de 
armazenamento (não armazenar ferramentas ou instrumentos molhados). Com o tempo, 
a esterilização frequente pode afetar a aparência e visibilidade das marcações. Se 
aplicável ao instrumento cirúrgico, verificar a função de conexão quanto a desgaste, de 
modo a garantir que a conexão não se encontra danificada. 
 
A avaliação do paciente, incluindo a determinação da saúde geral, hábitos e estado de 
higiene oral, motivação para bons cuidados dentários e aceitabilidade anatómica antes 
da colocação dos attachments de implantes como parte do processo de restauração, é 
crucial. A rigorosa avaliação do estado médico e histórico de saúde do paciente é 
imprescindível. O planeamento do tratamento é essencial para o sucesso do implante e 
da prótese. 
 
Seguir sempre as instruções de utilização do fabricante do implante! Existem fabricantes 
de implantes que apenas permitem uma divergência de 10° por implante para evitar 
tensões mecânicas excessivas. 
 
Para a utilização desse sistema de attachment, é essencial que o médico se encontre 
totalmente familiarizado com o produto e o método para a sua utilização e aplicação. O 
médico deve ainda usar do seu bom senso ao decidir quando e onde utilizar o produto. 
 
 
DISPOSITIVOS DESCARTÁVEIS 
Os componentes do sistema de attachment Docklocs, à exceção de ferramentas e 
instrumentos, são dispositivos descartáveis e são fornecidos não esterilizados.  Os 
dispositivos descartáveis não devem ser reutilizados ou reesterilizados.  A reutilização 
de um dispositivo descartável pode ser nocivo para o doente na transferência de sangue, 
tecidos ou saliva que possam conter doenças infeciosas.  Os dispositivos descartáveis 
podem não funcionar conforme previsto em caso reesterilização e podem resultar num 
procedimento cirúrgico inapropriado, provocando um funcionamento incorreto ou falha 
do dispositivo. 
 
Inserções de retenção Docklocs:  A reutilização inadvertida de inserções de retenção 
Docklocs de nylon pode provocar a perda de retenção da sobredentadura devido ao 
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desgaste de uma utilização anterior ou danos durante a remoção com a ferramenta de 
inserção de retenção Docklocs. 
 
Attachments Docklocs:  A reutilização inadvertida de attachments Docklocs pode conter 
depósitos, contaminação do paciente e causar o desgaste subsequente das inserções 
de retenção.  Isso provocaria um ajuste e funcionamento inadequados, que resultariam 
na perda de retenção da prótese. 
 
DISPOSITIVOS MULTIÚSOS 
As ferramentas e instrumentos cirúrgicos do sistema de attachment Docklocs são 
dispositivos multiúsos.  Os instrumentos e ferramentas reutilizáveis devem ser limpos e 
esterilizados antes da reutilização em pacientes. 
 
Ferramentas: as ferramentas Docklocs foram concebidas para múltiplas utilizações e são 
fornecidas NÃO ESTERILIZADAS.  
Seguir as instruções fornecidas abaixo para uma adequada esterilização de 
componentes não esterilizados e as instruções de limpeza e reesterilização de 
componentes reutilizáveis. 
 
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO 
O sistema de attachment Docklocs e outros componentes de restauração, instrumentos, 
attachments Docklocs de substituição (vendidos separadamente) e ferramentas são 
fornecidos NÃO ESTERILIZADOS e devem ser esterilizados antes da utilização em 
pacientes. 

Os seguintes procedimentos de esterilização devem der realizados antes da 

utilização: 

Pilar Docklocs®, parafusos para pilares e instrumentos 
 

Método Procedimento Temperatura 
Tempo de retenção 

mínimo * 
Período de secagem 

Vapor sobreaquecido 
Processo a vácuo 

(3x pré-vácuo fracionado) 134 °C 4 minutos 20 minutos 

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

 
LER A INFORMAÇÃO DO FABRICANTE E AS INSTRUÇÕES DE 
LIMPEZA/ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E COMPONENTES 
PROTÉTICOS MEDEALIS disponíveis em  

 
https://www.medealis.de/service/downloads 
 
As inserções de retenção Docklocs, machos de processamento, 
espaçadores de bloqueio, pinos de paralelismo, alojamentos de 
attachments de próteses com machos de processamento e coifas de 

https://www.medealis.de/service/downloads
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impressão com machos de processamento apenas podem ser 
submetidos a uma esterilização química. 
 

Nota: para a esterilização do dispositivo pode ser utilizado um esterilizante químico 
líquido aprovado pela FDA ou outra entidade reguladora aplicável para dispositivos 
críticos que sejam sensíveis ao calor e incompatíveis com métodos de esterilização, tais 
como vapor e processos a baixa temperatura com gás/vapor/plasma, seguindo as 
instruções do fabricante.  
 
ELIMINAÇÃO 
Eliminar dispositivos usados que representam um risco de infeção de acordo com os 
procedimentos de resíduos clínicos das instalações e os regulamentos locais e estatais 
aplicáveis.  
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Torque de aperto recomendado para pilares retos e parafusos de retenção para 
pilares angulares 
 
Recorrendo a uma chave dinamométrica calibrada, apertar o pilar Docklocks ou o 
parafuso para pilares ao torque recomendado na tabela abaixo: 
 

Sistema de 
implantes 

Pilar 
Docklocs 
(em Ncm) 

Parafusos 
para pilares 
angulares            
(in Ncm) 

 

Sistema de implantes 
Pilar 

Docklocs 
(em Ncm) 

Parafusos 
para pilares 
angulares            
(in Ncm) 

Straumann® Bone Level NC® 30 30  Medentis®  ICX 30 30 

Straumann® Bone Level RC® 30 30       

Straumann® Tissue Level RN® 30 30  ASTRA TECH® 3,5-4,0mm 25 25 
Straumann® Tissue Level WN® 30 30  ASTRA TECH® 4,5-5,0mm 30 30 

Straumann® Narrow Neck 
CrossFit® 

30 30  ASTRA TECH® EV 3,6mm 25 25 

    ASTRA TECH® EV 4,2mm 30 30 

Camlog® iSy 25 25  ASTRA TECH® EV 4,8mm 30 30 

Camlog® Ø3.3mm 20 20  Ankylos® C/X 25 / 

Camlog® Ø3.8mm 30 30     

Camlog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection NP (3,5) 

35 35 

Camlog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection RP (4,3) 

35 35 

    Nobel Biocare® Internal tri-channel 
connection WP (5,0) 

35 35 

Conelog® Ø3.3mm 20 20  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
NP 

35 35 

Conelog® Ø3.8mm 30 30  Nobel Biocare® NobelActive™Conical 
RP 

35 35 

Conelog® Ø4.3mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection NP 

35 35 

Conelog® Ø5.0mm 30 30  Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection RP 

35 35 

    Nobel Bocare® Branemark System® 
External hex connection WP 

35 35 

MEGAGEN AnyRidge® 30 30     

MEGAGEN AnyOne Onestage® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 3.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne Internal® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 4.5 

30 30 

MEGAGEN AnyOne mini® 30 30  Zimmer Biomet® Tapered Screw-
Vent® 5.7 

30 30 

    Zimmer Biomet® 3i External Hex NP 
3.25/3.4 

30 30 

Botticelli small 25 25  Zimmer Biomet® 3i External Hex 4,1 30 30 

Botticelli regular 25 25  Zimmer Biomet® 3i 3.4 Certain® Con. 30 30 

    Zimmer Biomet® 3i 4.1 Certain® Con. 30 30 

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 3,75–4,1 30 30      

Bego®  Semados® S / RI / RS / 
RSX 4,5 

30 30  BioHorizons® Internal Hex 3.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 4.5mm 30 30 

    BioHorizons® Internal Hex 5.7mm 30 30 

 
Os produtos identificados com ® são marcas registadas do respetivo fabricante. 

Importante!  O valor de torque recomendado deve ser verificado após 5 minutos e 
ajustado, se necessário. 
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PROCEDIMENTOS PROTÉTICOS 

Com base nos resultados da avaliação pré-cirúrgica do paciente, o médico deve 
selecionar e proceder à encomenda do pilar Docklocs adequado, tendo em consideração 
o tipo de implante, o diâmetro e altura do tecido. 

 
É imperativo que todos os ossos e tecidos moles sejam removidos do aspeto superior do 
corpo do implante, de modo a garantir o encaixe completo do pilar.  
 
Fabricação de modelos de impressão e de gesso pedra 

 Com os pilares Docklocs apertados na respetiva posição, encaixar as coifas de 
impressão sobre os pilares até se encontrarem firmemente posicionados. 

 Prosseguir com a realização da impressão. 

 Remover o tabuleiro e encaixar um análogo em cada coifa de impressão. 

 Capturar a posição do pilar em gesso pedra utilizando métodos padrão para a 
fabricação de um modelo de laboratório de gesso pedra. 

 
Fabricação de próteses 

 Assentar os alojamentos de attachments de próteses Docklocs com os machos 
processamento pretos em cada um dos pilares. 

 Fabricar a prótese recorrendo a técnicas de laboratório padrão. 

 Ao entregar a prótese, utilizar o nível mais baixo da inserção de retenção para 
começar e aumentar o nível de retenção, se necessário. 

 
Técnica de pick-up do alojamento de attachments de próteses chairside (opcional) 

 Colocar um espaçador de bloqueio à volta de cada pilar e pressionar. 

 Posicionar os alojamentos de attachments de próteses Docklocs com os machos 
processamento pretos em cada um dos pilares. 

 Fixar os alojamentos de attachments de próteses, utilizando resina leve, 
autopolimerizável ou composta, seguindo as respetivas orientações de material 
para cada técnica de pick-up. 

 
Entrega da prótese 

 Uma vez verificado o ajuste da prótese, remover os machos de processamento 
pretos de cada alojamento de attachments de próteses, utilizando a ferramenta 
da inserção de retenção (consultar as instruções de utilização da ferramenta de 
inserção de retenção para instruções adicionais). 

 Substituir com o nível mais baixo da inserção de retenção para começar e 
aumentar o nível de retenção, se necessário.  Posicionar firmemente a prótese, 
assegurando que cada inserção está totalmente encaixada em cada pilar. 
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FASE DE CICATRIZAÇÃO 

Para protocolos de carga atrasada: aliviar a prótese para assegurar que os pilares não 
estão em contacto com qualquer acrílico da prótese.  Pode ser acrescentado um 
rebasamento mole à prótese, de modo a assegurar o conforto do paciente durante a fase 
de cicatrização. 

 
CUIDADO DO PACIENTE 

Uma boa higiene oral é crucial para o sucesso do sistema de attachment Docklocs.  O 
paciente deve ser informado sobre o seguinte: 

 Os attachments Docklocs devem ser limpos diariamente para prevenir a formação 
de biofilme de placa.  O paciente deve usar uma escova de dentes de cerdas de 
nylon macias ou com tufos com uma pasta de dentes não abrasiva para limpar os 
pilares. 

 As partículas grosseiras em pastas de dentes abrasivas podem riscar as 
superfícies dos pilares e provocar a acumulação adicional de placa. 

 Recomenda-se um sistema de irrigação para eliminar os resíduos do interior das 
inserções de retenção Docklocs. 

 As inserções de retenção Docklocs são fabricadas em material plástico macio 
(nylon), para permitir a remoção e substituição regulares das sobredentaduras.  
Os materiais plásticos estão sujeitos a desgaste como parte de uma utilização 
normal e podem necessitar de substituição. 

 O bruxismo desgasta os attachments Docklocs e pode reduzir a longevidade das 
inserções de retenção. 

 
Os pacientes devem ser instruídos a manter consultas de acompanhamento de rotina 
para higiene e avaliação da função do attachment. Em caso de desconforto ou perda de 
retenção de sobredentadura, o paciente deve consultar um profissional dentário.  
 
As consultas de acompanhamento são recomendadas em intervalos de 6 meses. Os 
pilares devem ser reapertados nas consultas de acompanhamento de acordo com as 
especificações de torque supramencionadas. Se os pilares não forem reapertados, o 
enroscamento pode soltar-se e o pilar pode fraturar. Em todas as consultas de 
acompanhamento, os pacientes devem ser examinados para detetar sinais de 
inflamação à volta dos pilares dos implantes e mobilidade dos implantes.  
 
Inserção e remoção de sobredentaduras 

O paciente deve ser instruído na correta inserção da sobredentadura. O paciente deve 
certificar-se de que pode sentir que esta está posicionada sobre os pilares antes de 
aplicar pressão. O paciente deve usar as duas mãos, pressionar em cada lado e encaixar 
firmemente a sobredentadura na respetiva posição. 



PT Instruções de utilização 
Sistema de attachment Docklocs®                                                                

  

 

Fo_00100_ PT _IFU_REV-2_2021-01-01 0483 Revisão: 2 Válido a partir de: 01.01.2021 Página 8 de 9 

 

NOTA:  o paciente NÃO deve morder a sobredentadura para a colocar na respetiva 
posição, uma vez que esta aplicação de força pode resultar num desgaste inadequado 
dos pilares e inserções de retenção.  A sobredentadura deve ser removida pelo paciente, 
o qual deve colocar os polegares sob os cantos dos flanges da sobredentadura e puxar 
simultaneamente cada lado para cima (dentadura mandibular) ou para baixo (dentadura 
maxilar).  A utilização da língua pode ajudar na remoção.  Uma vez removida, é 
recomendada uma limpeza minuciosa. 
 
Limpeza de sobredentaduras retidas no implante 

Instruir o paciente a seguir o protocolo abaixo, de modo a garantir a longevidade da sua 
sobredentadura. 

 
1. Encher um recipiente de limpeza com água morna para evitar a fratura da 

sobredentadura.  Aplicar pasta de dentes não abrasiva numa escova de dentes 
de cerdas de nylon macias ou com tufos e limpar minuciosamente cada superfície 
da sobredentadura. 

2. Remover a sobredentadura todas as noites e lavar com água. 
 
 
Mais informações 

Devem ser seguidos os protocolos de restauração tradicionais para processar os 
attachments na sobredentadura do paciente.  Devem ser seguidos os cuidados e a 
manutenção padrão de sobredentadura, de modo a assegurar a longevidade de cada 
restauração. 

 
Para obter mais informações, consultar o nosso manual técnico disponível na 
nossa secção de download.  
 
https://www.medealis.de/service/downloads  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.medealis.de/service/downloads


PT Instruções de utilização 
Sistema de attachment Docklocs®                                                                

  

 

Fo_00100_ PT _IFU_REV-2_2021-01-01 0483 Revisão: 2 Válido a partir de: 01.01.2021 Página 9 de 9 

 

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DO RÓTULO EXTERIOR DA EMBALAGEM 
 

Símbolo Título Texto explicativo Norma Referência 

 Fabricante 
Indica o fabricante do dispositivo médico, tal 
como definido na Diretiva UE 93/42/CEE 

EN ISO 15223-1 5.1.1 

 
Representante autorizado 
na Comunidade Europeia 

Indica o representante autorizado na 
Comunidade Europeia 

EN ISO 15223-1 5.1.2 

 Número de catálogo 
Indica o número de catálogo do fabricante, 
para que seja possível identificar o 
dispositivo médico 

EN ISO 15223-1 5.1.6 

 
Código de lote 

Indica o código de lote do fabricante, para 
que seja possível identificar o lote 

EN ISO 15223-1 5.1.5 

 
Não reutilizar 

Indica um dispositivo médico previsto para 
uma única utilização ou para um único 
paciente durante um único procedimento 

EN ISO 15223-1 5.4.2 

 
Consultar instruções de 
utilização 

Indica a necessidade de o utilizador 
consultar as instruções de utilização 

EN ISO 15223-1 5.4.3 

 

Consultar instruções de 
utilização eletrónicas 

“Consultar instruções de utilização” para 
uma instrução de utilização eletrónica 
(eIFU).  O indicador eIFU pode ser uma 
URL do web site do fabricante ou outra 
indicação apropriada de que as instruções 
de utilização estão disponíveis em formato 
eletrónico. 

EN ISO 15223-1 
5.4.3 /  
Anexo A.15 

 
Não reesterilizar 

Indica um dispositivo médico não previsto 
para a reesterilização 

EN ISO 15223-1 5.2.6 

 
Não esterilizado 

Indica um dispositivo médico que não foi 
sujeito a um processo de esterilização 

EN ISO 15223-1 5.2.7 

 
AAAA-

MM-DD 

Prazo de validade 
Indica a data após a qual o dispositivo 
médico não deve ser utilizado 

EN ISO 15223-1 5.1.4 

 Data de fabrico 
Indica a data em que o dispositivo médico 
foi fabricado 

EN ISO 15223-1 5.1.3 

 

Não utilizar se a 
embalagem estiver 
danificada 

Indica um dispositivo médico que não deve 
ser utilizado, caso a embalagem tenha sido 
danificada ou aberta 

EN ISO 15223-1 5.2.8 

 
XXXX 

Marca europeia de 
conformidade 

Indica que o dispositivo está em 
conformidade com a Diretiva 93/42/CEE 
relativa aos dispositivos médicos 

DDM 93/42/CEE 
DDM 93/42/CEE 
Anexo XII 

 
Marca europeia de 
conformidade 

Indica que o dispositivo está em 
conformidade com o Regulamento UE 
2017/745 relativo aos dispositivos médicos 

RDM UE 
2017/745 

RDM UE 
2017/745 Anexo 
V 

 Apenas Rx 
A lei federal limita este dispositivo à venda 
por ou sob responsabilidade de um dentista 

US CFR título 21 
801.15(c)(1) 
(i)(F) 

 Quantidade Indica o número de itens na embalagem N/A N/A 

 
Identificação única do 
dispositivo 

Indica a informação da identificação única 
do dispositivo 

DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.10 

 Dispositivo médico Indica que o item é um dispositivo médico 
DIS 15223-1 
(2019) 

5.7.7 

  
Manter seco 

Indica um dispositivo médico que deve ser 
protegido da humidade 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.2 

 Proteger da exposição à luz 
Indica um dispositivo médico que requer 
proteção de fontes luminosas 

EN ISO 15223-1 
 
5.3.4 

 
MEDEALIS GmbH 

Im Steinböhl 9 

69518 Abtsteinach 

-Alemanha- 

Tel.: + 49 (0) 6207 2032 597 

office@medealis.de 

www.medealis.de 

COPYRIGHT e DESIGNAÇÕES COMERCIAIS 
O design, layout e fotografias, bem como as publicações na Home 
Page estão sujeitos à legislação alemã sobre direitos de autor. 
Qualquer tipo de utilização fora das disposições legais sobre os 
direitos de autor requer uma autorização por escrito. Todas as 
designações comerciais utilizadas podem ser marcas registadas e 
são utilizadas sem garantia de livre utilização. 
 
Os produtos identificados com ® são marcas registadas do respetivo 
fabricante 
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