Alianews Pocket | Informativo nº8 | Ano 2012

Informativo interno do Laboratório Aliança

pocket

Protetores bucais: proteção

completa para seus pacientes esportistas.
Esportes de impacto podem trazer sérios riscos para os dentes
de seus pacientes, por isso deve ser feita a proteção adequada
das estruturas bucais e articulares com o uso de protetores
bucais esportivos. Embora existam diferentes tipos de protetores
esportivos — de estoque ou universais e pré-fabricados — somente
os confeccionados pelos dentistas resultam em real proteção dos
dentes e articulações, uma vez que a moldagem dos dentes permite
a construção de um protetor perfeitamente adaptado e que não
atrapalha a respiração e a fala. Além disso, é possível escolher a
resistência ideal do disposto de acordo com o esporte praticado.

A confecção dos protetores
• É necessário enviar ao laboratório os modelos de gesso das
arcadas superior e inferior, assim como o registro de mordida.

Um protetor diferente para cada prática esportiva
• Os protetores podem conter duas ou três camadas de
PVAc-PE, sendo que a resistência do material também pode variar,
dependendo do esporte praticado e da idade do paciente.
• Para a escolha correta do tipo de protetor, basta enviar na ficha
do pedido o esporte praticado pelo seu paciente junto com
sua idade. Dessa forma, podemos confeccionar um protetor
adequado. Anote na ficha do pedido a cor escolhida do protetor.
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Personalização da cor do protetor
Seus pacientes podem escolher entre as diversas cores abaixo, dando
muita personalidade ao protetor. Além disso, os protetores feitos no
Laboratório Aliança podem ser personalizados com a combinação de
até quatro de cores. Consulte nossa equipe!

INDICAÇÕES:
1. FUTEBOL

5. ATLETISMO

9. SKATISMO

2. BASQUETE

6. TÊNIS

10. PATINAÇÃO

3. HANDBOL

7. BOXE

4. ARTES MARCIAIS

8. CICLISMO

11. OUTROS
ESPORTES
DE CONTATO

CORES:
bright red

bright blue

deep green

bright yellow

transparent

pure white

bright blue

deep red

deep black

bright green

dark blue

gold

bright pink

maroon

silver
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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!
Dúvidas, sugestões ou assessoria, contate-nos!

