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EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

PT

Explicação dos símbolos

Outros símbolos no produto

Indicações de advertência

Símbolo

Avisos no texto são indicados por triân-

Significado
Dispositivo médico

MD

gulo, com um friso em volta.
Palavras-sinal no início de uma indicação de
advertência indicam o tipo e a gravidade das

Identificação única do dispositivo

UDI

N° de artigo

REF

consequências, caso as medidas de prevenção
para evitar o perigo não sejam observadas.
_ NOTA significa que podem ocorrer danos

Código de lote

LOT

Fabricante

materiais.
_ CUIDADO significa que podem ocorrer lesões

País de fabricação

corporais leves ou até médias.
_ AVISO significa que podem ocorrer ferimen-

Ciclos máximos de reprocessamento - consultar as instruções de

tos graves.
_ PERIGO significa que podem ocorrer lesões

reprocessamento

corporais mortais.
Informações importantes

Indicações gerais de segurança
Para a utilização do produto devem sempre ser

Informações importantes sem perigos

respeitadas as seguintes indicações de segu-

para pessoas ou objectos são marcadas

rança:

com o símbolo apresentado ao lado. Elas
também são circundadas por linhas.

CUIDADO:
Funções incorretas se o produto estiver com

Outros símbolos nestas instruções de serviço

defeito!
Se verificar um dano ou um funcionamento

Símbolo

Significado

▷

Ponto de uma descrição de acção

▷ Marcar o produto como defeituoso.

_

Ponto de uma lista

▷ Evitar que possa continuar a ser utilizado,

▪

Sub-ponto de uma descrição de

incorreto do produto:

até ser reparado.

acção ou de uma lista
[3]

Números em parêntesis rectos se

NOTA:

referem a números de localização
em gráficos

Todos os incidentes graves relacionados com o
produto devem ser comunicados ao fabricante
e à autoridade competente do Estado-Membro
em que o utilizador e/ou o paciente se encontram estabelecidos.
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PESSOAL APROPRIADO

Pessoal apropriado

A placa de registo e o porta-cavilha com esfera
de registo são fixados na colher funcional. Essa

NOTA:
Este produto só deve ser utilizado por pessoal
especializado e devidamente instruído.

PT

é fabricada no laboratório de prótese dentária.
Para a fixação, é usado o mesmo material que
para a produção da colher individual.
Centrofix é utilizado intra-oralmente quando instalado. A esfera de registo é usada para ajustar

Garantia / Exoneração de responsabilidade

a distância vertical entre o maxilar superior e o

Recomendações técnicas de aplicação, não

A esfera de registo também é usada para escre-

importa se são orais, por escrito ou transmitidas

ver o ângulo da seta para determinar a posição

no decurso da instrução prática, valem como um

central. A esfera de registo é alinhada à ponta do

directiva. Nossos produtos estão sujeitos a

ângulo da seta e fixada com a braçadeira de ali-

desenvolvimento contínuo e são testados de

nhamento. O molde do maxilar superior e o do

acordo com os mais recentes conhecimentos

maxilar inferior estão unidos através da fixação

científicos e requisitos legais. Daí resultante,

da esfera de registo na braçadeira de alinha-

reservamo-nos o direito de fazer alterações no

mento e são removidos da boca. O Centrofix

manuseio e na composição.

conecta os modelos do maxilar superior e do

A versão atualmente válida das instruções de

maxilar inferior durante a montagem no articula-

uso encontra-se em

dor. Isto torna possível atribuir os modelos no

www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.

articulador de forma análoga à atribuição regis-

Esta versão substitui todas as versões anteriores.

maxilar inferior.

tada/codificada do maxilar superior ao maxilar
inferior do paciente.

Informações sobre o aparelho
Determinação da finalidade

A determinação da correlação do maxilar através do registo de cavilha de apoio é realizada,
sem a produção do molde de cera, diretamente,
nas colheres funcionais. Este procedimento eco-

O Centrofix é um sistema de registo centrado

nomiza uma sessão de tratamento, torna mais

intra-oral para determinar a relação do maxilar e

segura a determinação da correlação do maxilar

a distância vertical usando o método do cavilha

e aumenta a precisão da montagem do modelo.

de apoio.

Ao mesmo tempo, os valores relacionados à articulação de ambas as transferências de modelos

Descrição do produto

podem ser inseridos no articulador.

Centrofix consiste de uma placa de registo, um
porta-cavilha e uma esfera de registo feita de
aço inoxidável, assim como de uma braçadeira
de alinhamento feita de alumínio anodizado.
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INFORMAÇÕES SOBRE O APARELHO

O ponto fraco anterior no registo da mordida

Volume de fornecimento

intra-oral estava na criptografia longa e compli-

PT

cada com gesso ou auto-polímero. O Quick Lock
no sistema Centrofix elimina essa desvantagem.

1

Ao mesmo tempo, o sistema oferece várias vantagens adicionais:
_ A esfera de registo desliza sem resistência e
sem emperrar.
_ Ela pode ser segurada com o polegar e o dedo
indicador, de modo que a dimensão vertical
possa ser encontrada sem que a placa seja
removida.
_ A cavilha de apoio pode ser atarraxada na
altura desejada da esfera, com a boca do
paciente ligeiramente aberta.
_ O paciente pode comparar melhor a alteração
das posições. Isso facilita a fase de registo.
_ O entalhe na esfera de registo serve para marcar a posição durante a fixação.

2
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Fig. 1

Volume de fornecimento

Conjunto completo Centrofix (242700), incl.:
1 Placa de registo larga
2 Placa de registo estreita
3 Porta-cavilha
4 Esfera de registo longa

O bloqueio mecânico da relação do maxilar sem

5 Esfera de registo curta

gesso ou plástico é uma vantagem de tempo

6 Braçadeira de alinhamento

inestimável. Além disso, quaisquer incertezas

7 Parafuso de fixação

podem ser reajustadas a qualquer momento e

8 Retículo

corrigidas com a união roscada mecânica. Por-

9 Chave combinada

tanto, Centrofix se amortiza devido à economia

10 Plaquinha de cobre

de tempo e material, mas principalmente pelo

11 Nível de bolha

manuseio confortável para o paciente, informa-

12 Espaçador (tubo de plástico)

ções aprimoradas e seguras e, portanto, precisão e função elevadas.

Declaração de conformidade CE
A pedido, a declaração de conformidade pode
ser obtida do fabricante.
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PREPARAÇÃO

Preparação

Preparação das colheres funcionais pelo

Todas as partes com contacto semicrítico com o

laboratório (colher de moldagem individual)

paciente devem ser limpas, desinfetadas e esterili-

▷ Produzir a colher funcional de material auto-

zadas antes de cada uso. Isto é especialmente verdade para o primeiro uso após o fornecimento,
visto que estas peças são entregues não-estéreis
(veja as instruções de preparação Centrofix).

PT

polimerizado.
▷ Inserir os modelos no articulador.
Para montar a placa de registo na colher funcional individual do maxilar inferior:
▷ Dependendo das condições do maxilar, deve

Aplicação

ser selecionada uma placa de registo estreita
ou larga (aqui: placa de registo larga [1]).

Tratamento no paciente
▷ Realizar uma moldagem de situação.
▷ Realizar uma verificação preliminar da mor-

▷ Primeiro é necessário alinhar, horizontalmente, a massa de modelar (Giroform Putty
576461) com o nível de bolha [11].
▷ Em seguida, a placa de registo deve ser ali-

dida.
▷ Converter essas informações num modelo de

nhada de modo que a borda superior da placa

maxilar superior e maxilar inferior e transferir

de registo dorsal "centro de cúspides retro-

para um fixador de modelo ou articulador (por

molares" que se estendem anteriormente

exemplo, Artex Articulator Type Carbon com

cerca de 16 mm abaixo do ponto de sínfise.

NoPlast 217480C).

1
Nos seguintes desenhos é apresentado o
Artex NF. O Artex NF não está mais disponível, mas o procedimento em um dos
Artex Articulators Type Carbon com

1a

NoPlast é o mesmo.

Fig. 3

Posição prevista da placa de registo do
maxilar inferior

▷ Atarraxar ambos os parafusos de retenção
frontais [1a], de modo que estejam nivelados
com a superfície da placa.
▷ Isolar a rosca dos parafusos com vaselina.
Fig. 2

Primeiros modelos com tomada da mordida
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APLICAÇÃO

▷ Unir a placa de registo [1] por meio de plástico

PT

Para montar a esfera de registo na colher funcio-

auto-endurecedor [A] à colher, “de forma que

nal individual do maxilar superior:

possa ser solta de novo”. No entanto, o plás-

▷ Selecionar a esfera de registo longa ou curta

tico deve ter contacto total com os entalhes

de acordo com o espaço vertical disponível

laterais das placas, mas não deve fechá-los
por cima, caso contrário, a placa não poderá
ser solta.

(aqui: esfera de registo longa [4]).
▷ Aparafusar a esfera de registo juntamente
com a contra-porca [4a], aprox. no centro do
porta-cavilha.

7
1

Assim permanecem voltas de rosca suficientes em ambas as direções de rotação, para um
ajuste subsequente.
▷ As voltas de rosca da esfera de registo, viradas para palatinal, devem ser protegidas com
cera ou com um pedaço de mangueira de plástico [12].

A

▷ Atarraxar, completamente, os parafusos de
retenção [3a] do porta-cavilha [3]. Isolar as

Fig. 4

Colher de maxilar com placa de registo

roscas com vaselina.

▷ Fixar a braçadeira de alinhamento [6] com o

3

parafuso de fixação [7] sobre a placa de

4

registo [1].

4a

9

3a

6

7

6a
Fig. 6

Esquema de travamento

▷ Posicionar a esfera de registo [4] (com porta-

6

cavilha), frontalmente, na braçadeira de alinhamento, [6] no máximo 6 mm do centro de
mastigação e perpendicular à placa de registo
e travar com o parafuso na braçadeira de aliFig. 5

Fixação da braçadeira de alinhamento

nhamento [6a].
▷ Aplicar auto-polímero sobre a colher de maxilar superior, aproximadamente a partir da área
do centro de mastigação para frontal.
▷ Fechar o articulador.
O porta-cavilha é embutido no auto-polímero
da colher de maxilar superior.
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APLICAÇÃO

Preparação da máscara de cera (parâmeA localização e a posição podem ser corrigidas enquanto o auto-polímero está
macia.
▷ Deve ser assegurado que os contornos

tro estético)

PT

▷ Adaptar uma máscara de cera macia [B] aos
modelos.

do porta-cavilha tenham bordas afia-

Na máscara de cera, são marcados, mais

das de auto-polímero, mas que não

tarde, a linha dos lábios, a linha central, a linha

sobressaiam. Deve ser garantida a

dos caninos e a linha do sorriso.

solubilidade da placa.

B

Fig. 9

Fig. 7

Colher da maxilar inferior com portacavilha posicionado, alinhado na braçadeira

Fig. 8

Ambas as colheres prontas, esfera de

Máscara de cera pré-fabricada

Modelagem funcional
Maxilar inferior
▷ Remover a placa de registo.

Fig. 10

registo destravada
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APLICAÇÃO

▷ Realizar a modelagem funcional do maxilar
inferior com a colher de plástico individual.
▷ Montar novamente a placa de registo.

PT

Maxilar superior
▷ Fixar a esfera de registo.

Fixação da relação do eixo
▷ Aplicar material termoplástico (Bite/Impression Compound) no garfo de mordida, em três
pontos marcados na colher.
▷ Colocar o arco facial Artex e realizar o registo
da colher do maxilar superior orientado pelo
eixo do crânio.

Fig. 11
▷ Realizar a moldagem funcional do maxilar
superior usando a esfera de registo como
pega, com a colher de plástico individual.

Fig. 13 Registo do arco facial no maxilar ou por
meio da colher de maxilar superior
Ajuste da distância vertical
▷ Reaparafusar a placa de registo na colher de
maxilar. Deve ser assegurado que os parafusos de retenção estejam alinhados com o lado
superior da placa.
▷ Soltar a contraporca da esfera de registo.

Fig. 12

10

APLICAÇÃO

▷ Para ajustar a distância vertical: aparafusar e desaparafusar a esfera de registo diretamente dentro da

▷ Colocar a colher do maxilar superior e a do
maxilar inferior na boca do paciente.
▷ Os pacientes são submetidos a movimentos de

boca.
O entalhe na esfera serve como controle da posição.

PT

protrusão e laterotrusão.
A esfera de registo regista os movimentos do
maxilar na plaquinha de cobre.
▷ Remover a colher de maxilar inferior registada.
▷ Colocar o retículo [8] no apoio da esfera da
braçadeira de alinhamento [6].
▷ Alinhar a braçadeira de alinhamento à placa de
registo, de modo que o retículo esteja congruente com a ponta do ângulo de seta (arco
gótico).

6
Fig. 14 Determinação da distância vertical regu-

8

7

lando o parafuso
Quando a distância ideal tiver sido encontrada:
▷ Remover a colher de maxilar inferior.
▷ Fixar a esfera de registo com a porca.
Registo do ângulo de seta
▷ Fixar a plaquinha de cobre redonda [10] sobre
a placa de registo, usando um pouco de verniz
adesivo.

Fig. 16 Após registo do ângulo de seta
▷ Fixar a braçadeira de alinhamento com o parafuso de fixação [7].
▷ Remover o retículo.
▷ Deve ser assegurado que o apoio da esfera da
braçadeira de alinhamento esteja totalmente
aberto.

10

▷ Reinstalar a colher de maxilar inferior.
▷ Permitir que o paciente feche o maxilar em
relação cêntrica.
A esfera desliza para dentro do apoio da
esfera da braçadeira de alinhamento.

Fig. 15 Aplicação da plaquinha
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APLICAÇÃO

▷ Para travar essa relação de maxilar: Apertar
firmemente o parafuso sextavado interno no

PT

apoio da esfera, a partir de frontal, com a

Preparação para o transporte
▷ Retirar o registo da boca do paciente.

chave combinada [9].

9

Fig. 19 Impressões tiradas com registo e máscara / visualização a partir de dorsal
NOTA:
Perda da relação do maxilar!
▷ De modo algum, deve-se soltar o parafuso
sextavado interno [6a] do apoio de esfera da

Fig. 17

braçadeira de alinhamento.

Aplicação de máscara de cera (parâmetro estético)

3a

▷ Colocar a máscara de cera pré-fabricada [B]

3
4

einlegen.
▷ Marcar as linhas dos lábios, a linha central, a

6

linha dos caninos e a linha do sorriso.

1

6a

B
1a
Fig. 20 Transmissão da relação de eixo no articulador Artex (mesa de transferência)
▷ Para o transporte é necessário desconectar o
Fig. 18 Parâmetros estéticos na máscara de
cera pré-fabricada

porta-cavilha e a placa de registo:
▪ Primeiro, deve-se desatarraxar ambos os
parafusos de retenção da colher de maxilar
superior [3a] do porta-cavilha, a partir de
dorsal.
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APLICAÇÃO

▪ Em seguida, deve-se desatarraxar os dois
parafusos de retenção frontais [1a] da placa
de registo.
▪ Remover a unidade de porta-cavilha [3],

▷ Reaparafusar, firmemente, a unidade de
porta-cavilha, esfera de registo, braçadeira de

PT

alinhamento e placa de registo com as duas
colheres funcionais.

esfera de registo [4], braçadeira de alinha-

O reposicionamento é claramente definido

mento [6] e placa de registo [1].

pelo perfil no plástico.
NOTA:
Perigo de resultados imprecisos!
▷ Apertar bem os parafusos.

Fig. 21 Registo desmontado

Trabalhos realizados pelo laboratório
É imprescindível que a unidade de portacavilha, esfera de registo, braçadeira de
alinhamento e placa de registo seja
removida.
▷ Tirar modelos de modelagens funcionais.
▷ Transferir o modelo do maxilar superior, orientado pelo eixo do crânio, para o articulador, de
preferência na mesa de transferência codificada em gesso do arco facial da Artex.

Fig. 22 Transmissão da relação de eixo no articulador Artex (mesa de transferência)

Fig. 23 Remontagem da placa de registo na
colher de maxilar
▷ Colocar a colher de maxilar superior no maxilar superior já montado no articulador.

Fig. 24 Remontagem do porta-cavilha de apoio e
reposicionamento de modelos em moldagens
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ACESSÓRIOS/COMPONENTES INDIVIDUAIS

▷ Colocar o modelo de maxilar inferior na colher
de maxilar e engessar na parte inferior do arti-

PT

Acessórios/componentes individuais

culador.
Com estas informações seguras e estáticas do

N° de art.

paciente, são dados os requisitos básicos para

242710

Placa de registo larga [1]

uma prótese total, funcionalmente correta (se

242720

Placa de registo estreita [2]

forem mantidos os conhecidos critérios de insta-

242740

Porta-cavilha [3]

lação e de processamento de material).

242750

Esfera de registo longa [4]

242751

Esfera de registo curta [5]

242760

Braçadeira de alinhamento [6]

242780

Retículo [8]

242790

Chave combinada [9]

242810

Plaquinha de cobre [10]

242820

Nível de bolha [11]

242830

Espaçador (tubo de plástico) [12]

Tab. 1

Proteção do meio ambiente
Fig. 25 Modelos articulados de acordo com a
relação do eixo e do maxilar

Embalagem
Quanto à embalagem, o fabricante está envolvido em sistemas de reciclagem específicos para
cada país, que garantem uma reciclagem ideal.
Todos os materiais de embalagem utilizados são
compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

14

ISO 13485
ISO 9001

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

7316 2022-07-12

Made in the European Union

