Alianews Pocket | Informativo nº1 | Ano 2012

Registro Oclusal
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Informativo interno do Laboratório Aliança

O registro de mordida nos dá uma visão clara e real da oclusão
do seu paciente. Por se tratar, na teoria, de uma impressão com
poucas distorções, podemos usá-la como base para a construção
das peças protéticas.
Quanto mais preciso for esse registro, menos ajustes você terá
que fazer no seu consultório. Por isso, criamos um guia com dicas
para a realização de registro oclusal adequado, através de uma
técnica simples e prática.
• Vaselinar o dente preparado e o dente antagonista.

• Fazer um casquete no dente preparado, sem nenhum toque com
o antagonista, com resina tipo Duralay. Devido a sua propriedade
de estabilidade dimensional, essa resina é a ideal para realizar o
registro oclusal com precisão. No entanto, deve-se trabalhar com
pequenos incrementos, uma vez que durante a polimerização há
contração do material, o que pode criar distorções.
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• Esperar a presa final da resina.
• Aplicar pequenos incrementos de resina Duralay na região onde há
contato com o antagonista e pedir para o paciente ocluir. Aguardar a
presa final da resina.

• Analisar o resultado para certificar-se que todos os contatos com o
dente antagonista foram copiados.

Observações
• Os registros em cera distorcem com facilidade e não trazem as
informações oclusais de uma forma confiável. Evitar o uso desse tipo
de material para essa finalidade.
• Para casos de próteses fixas, fazer esse processo para todos os
dentes envolvidos.
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Acesse o site do laboratório, faça o download desta edição e outros informativos.
É gratuito para todos os cirurgiões-dentistas. Boa leitura!

