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Elásticos Ortodônticos 

Fabricado em poliuretano 
Orthodontic Elastics 

Manufactured in polyurethane  
-Indicação do produto: Única e exclusivamente para tratamento ortodôntico. 
-Contra-indicações: Sensibilidade a corpo estranho. Quando houver suspeita de 
sensibilidade ao material, o ortodontista deve instruir o paciente sobre a possibilidade 
de reações alérgicas. Caso ocorra alguma reação, recomenda-se procurar um médico o 
mais breve possível. Utilização diferente daquelas informadas nas indicações de uso do 
produto. 
-Precauções 
Produto para uso de profissional qualificado. Produto atóxico. Caso ocorra reação 
adversa, suspender o uso e procurar auxílio médico. Produto de uso único, não deve ser 
reutilizado. 
Riscos de reutilização: Este produto só pode ser utilizado em um único paciente, 
uma única vez. Embora possa parecer não estar danificado, tensões prévias podem criar 
imperfeições que podem reduzir o sucesso do dispositivo médico, podendo resultar em 
fratura subsequente do produto. 
-Validade 
Este produto tem validade de 2 anos à partir da data de sua fabricação. 
-Avisos 
Conservarem local arejado, seco e ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries, 
com temperatura ambiente (Máx. 35°C). 
Transporte: Não necessita condições especiais de transporte, pode ser transportado em 
sua própria embalagem, desde que devidamente protegida. 
-Produto atóxico. 
- Produto não esterilizado. 
- Não deverá ser utilizado componentes de fabricantes diferentes. 
-Trocas 
A Tecnident recomenda a troca dos elásticos intra orais a cada 12 horas e os elásticos 
extra orais a cada 24 horas.  
Estudos demonstraram que após esse período a força mecânica do elástico começa a 
cair devido ao início do processo de degradação e ao risco de liberação de substâncias 
tóxicas.Os fatores que precipitam a deterioração da força rápida são o ambiente bucal, 
o pH, as variações de temperatura no ambiente oral, juntamente com o acúmulo de 
placa e a formação de colônias microbianas nas superfícies das ligaduras elastoméricas. 
Esses fatores podem afetar a estrutura, as propriedades da superfície e a conformação 
dos poliuretanos. Além disso, a água também atua como plastificante enfraquecendo as 
forças intermoleculares nos poliuretanos, levando à degradação química. 
-Recomendações: 
Abra assepticamente a embalagem, após certificar-se que a dimensão é aquela que foi 
escolhida. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada. O produto é 
fornecido em sua embalagem original previamente limpo. Antes do uso, a embalagem 
deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos. O produtos deve 
ser desembrulhado antes do uso com o intuito de preservar intactos o acabamento da 
superfície e a configuração, manuseando-oo mínimo possível. Produto de uso único. 
Destruir após retirado.  Não reutilizar o produto.  
RECOMENDAÇÕES DE HIGIENE AO PACIENTE QUE USA APARELHO FIXO 
1-Escove os dentes após as refeições, e utilize o fio dental com o auxílio do passa fio ou 
condutor de fio, utilize escovas ortodônticas e interdentais. 
2-Faça uso de algum anti-séptico bucal após as escovações.  
3-Não utilize palitos ou outros objetos rígidos para limpar seu aparelho, pois estes 
podem danificá-lo. 
4-Evite alimentos que tenham muita fibra (abacaxi , manga, cana de açúcar)  
5-Evite também alimentos pegajosos ou duros como chicletes, balas duras,torrone , pé 
de moleque , pipocas, amendoim, castanhas, côco e etc. 
Atenção: Em casos de uso de cimento, verificar se o paciente é alérgico ao 
metilmetracrilado. 
Recomendações para o paciente: Respeitar as orientações do seu ortodontista e em 
caso de quebra do produto, procurar imediatamente o seu ortodontista. 

-Indication of product: Unique and exclusively for orthodontics treatment. 
-Contraindications: Sensitivity to foreign body. In case of suspected sensitivity to 
material, the orthodontist should instruct the patient on the possibility of allergic 
reactions. If any reactions occur, seeking a doctor as soon as possible is advised. 
Different use from those informed in indications for use of the product. 
-Precautions 
Product to be used by a qualified professional. Non-toxic product. In case of adverse 
reaction, suspend the use and seek medical attention. Single-use product, it should 
not be reused. 
Risks of reuse: This product can be used only in one patient, once. Although it 
might seem to not be damaged, previous tensions may cause imperfections which 
may reduce the success of the medical device, and may result in a subsequent 
damage of the product. 
-Expiry date: 
This product is valid for 2 years from the date of manufacturing. 
-Warnings 
Store in a cool and dry place, away from sunlight and action of adverse weather 
conditions, at room temperature (Max. 35°C). 
Transport: Special transport conditions are not required, it can be transported in its 
own package, once duly protected. 
- Non-toxic product. 
- Non-sterilized product. 
- Components of different manufacturers should not be used. 
-Exchanges 
Tecnident recommends an intraoral elastic exchange every 12 hours and extra oral 
elastics every 24 hours.Studies have shown that after this period the mechanical 
strength of the elastic begins to fall due to the beginning of the degradation process 
and the risk of release of toxic substances.Factors which precipitate rapid force 
deterioration are mouth environment, pH, ranges of temperature in oral 
environment, along with accumulation of plaque and formation of microbial colonies 
in surfaces of elastomeric ligatures. These factors may affect the structure, 
properties of surface and conformation of polyurethanes. Besides, water also acts as 
a plasticizer weakening intermolecular forces in polyurethanes, leading to chemical 
degradation. 
- Recommendations 
Open the package aseptically, after certifying that dimension is the one chosen. Do 
not use the product if package is damaged. The product is supplied in original 
package previously cleaned. Before use, the package should be inspected in order to 
check if there is no rupture or damage. The products should be only unpacked 
before use in order to keep surface covering and setting intact, being handled the 
minimum possible. Single-use product. Destroy after removed.  Do not reuse the 
product.  
HYGIENE RECOMMENDATIONS TO PATIENT WEARING FIXED APPLIANCE 
1-Brush your teeth after meals, and use dental floss with the help of a floss 
threader, use orthodontic and interdental brushes. 
2-Use an antiseptic mouthwash after brushing.  
3-Do not use toothpicks or other rigid objects to clean your appliance, because they 
may damage it. 
4-Avoid food containing a lot of fiber (pineapple, mango, sugar cane)  
5-Also avoid hard or sticky food such as bubble gums, hard candies, nougat, peanut 
bar candy, popcorns, peanuts, nuts, coconut, etc. 
Caution: In case of cement, check if patient is allergic to methyl methacrylate. 
Recommendations for the patient: Follow the orientations of your orthodontist 
and in case of breaking the product, immediately seek your orthodontist. 
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