
Instruções de Uso

INSTRUMENTOS 
ODONTOLÓGICOS 

NÃO ARTICULADOS 
NÃO CORTANTES



INSTRUMENTO ODONTOLÓGICO NÃO 
ARTICULADO NÃO CORTANTE AIR 
ALLPRIME
Instrumentos Cirúrgicos Odontológicos

Produto não estéril.

Apresentação Comercial:
Os Instrumentos Odontológicos Não Articulados Não Cortantes Air 
AllPrime, são embalados individualmente e possui kit que contém 03 
instrumentos cada, encontram-se acondicionados em embalagens 
primárias de Polietileno e posteriormente acondicionados em caixas 
de papelão, e possuem as seguintes medidas:
Haste – 10 ou 12 cm;
Pontas - Tamanhos variados conforme modelo 

Indicação de Uso:
Os instrumentos são utilizados em intervenções cirúrgicas 
odontológicas, extração de dentes, secção de dentes e raízes 
dentárias, bem como para exames e procedimentos ambulatoriais.

Modelos Comerciais e Indicações de Uso:

Aplicador de hidróxido de cálcio Instrumento utilizado para aplicar hidróxido 
de cálcio na câmara pulpar da preparação.

Brunidor Instrumento utilizado em procedimentos 
de odontológico de dentística, segundo as 
técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos, 
com a finalidade de auxiliar o profissional 
no acabamento.

Cabo para Espelho Instrumento Utilizado para facilitar a 
utilização do espelho, prolongando sua 
haste de manipulação para maior alcance.

Cureta Gracey Instrumento utilizado para remover o 
cálculo da raiz do dente e superfície.



Cureta Sickle Instrumento utilizado para remover o 
cálculo a partir da superfície do dente.

Espátula para Fio Retrator 
Curva

Instrumento utilizado para aplicar o fio de 
retração entre a preparação e a goma de 
coroa.

Espátula para Fio Retrator 
Curva Serrilhada

Instrumento utilizado para aplicar o fio de 
retração entre a preparação e a goma de 
coroa.

Pinça Clínica 318 Instrumento utilizado em procedimentos 
de odontológico de dentística, segundo as 
técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.

Pinça Clínica Serrilhada Instrumento utilizado em procedimentos 
de odontológico de dentística, segundo as 
técnicas cirúrgicas ou a critérios médicos.

Pinça Clínica Serrilhada com 
Trava

Instrumento utilizado para manipular 
aparelhos dentários dentro ou fora da boca 
com aperto de bloqueio. 

Pinça Miller para Carbono Instrumento utilizado para segurar o 
carbono no teste de oclusão.

Sonda Exploradora Instrumento utilizado em procedimentos 
odontológicos, segundo as técnicas 
cirúrgicas e/ou a critérios médicos. 

Sonda Exploradora Milimetrada Instrumentos utilizado em procedimentos 
odontológicos de clínica geral e dentística, 
segundo as técnicas cirúrgicas ou a critérios 
médicos.

Sonda Milimetrada Instrumento utilizados para medir a 
profundidade do bolso goma, medidas 
diferentes.

Cabo para Bisturi n°3 Instrumento usado para fixação de lamina 
cortante auxiliando o profissional no 
manuseio da mesma.

Composição:
Haste - Aço 304 - AISI (Instituto Americano de Ferro e Aço)
Ponta - 420 J2 - AISI  (Intituro Americano de Ferro e Aço) 



Condições de Armazenamento e Transporte:
Os instrumentos devem ser armazenados em local seco e limpo sem 
irradiação solar direta. Recomenda-se que os instrumentos sejam 
deitados em sua embalagem individual ou em bandejas de proteção.

Condições de Manipulação:
Todos os instrumentos devem ser tratados com cuidado, enquanto 
transporte, limpeza, esterilização e armazenamento. Para 
informações adicionais sobre manuseio, limpeza, esterilização do 
instrumental siga as orientações da NBR 14332 de junho de 1999, 
disponível na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Condições de Esterilização:
Ciclo padrão de 5 min. a 134°C/274 °F ou 20 min. a 121°C/250°F 
(Aconselhável esterilização a vapor com pré-vácuo fracionado). 
Permitir que a autoclave termine o ciclo de secagem.

Advertências:
Os instrumentos devem ser esterilizados e limpos antes da utilização. 
Também devem ser lubrificados após cada limpeza e desinfecção 
antes da autoclavagem. Os instrumentos com trava devem ser 
mantidos destravados durante a desinfecção em autoclave.

Precauções:
Os instrumentos devem ser manipulados somente por profissionais 
qualificados e/ou habilitados.
Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são observadas 
contraindicações ou efeitos adversos referentes ao uso deste 
produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:
Indeterminado



Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento ao 
consumidor (SAC) em 0800 702 0227

Fabricado por:
MEDISPOREX PVT LTD 
Khadim Ali Road, Sialkot 
Paquistão 
+92 (52) 3554148 / +92 (52) 3255718 / +92 (52) 3553658
www.medisporex.com - info@medisporex.com

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630004
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870 

Distribuído no Brasil por:
Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. 
CNPJ: 14.190.675/0002-36
Avenida das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, n.90 
Distrito Industrial
37.655-000 – Itapeva – MG, Brasil
SAC: 0800 727 7565


