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PLACA LÁBIO ATIVA E ARCO FACIAL 
Fabricado em Aço inox – AISI 302– ASTM F899 

FACEBOW  AND LIP BUMPER 
Made of Stainless Steel - AISI302- ASTM F899 

-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, especialmente ao 
níquel contido em outros produtos associados (fios, bandas, arco intra-oral, 
etc.) ou a outros elementos químicos mencionados na no item composição 
do produto. 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. 
Contem cromo e níquel. Caso ocorra reação adversa, suspender o uso e 
procurar auxílio médico. Produto de uso único, não deve ser reutilizado. 
-Avisos 
Armazenar e transportar em local seco e fresco, 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. 
-Validade 
Este produto tem validade de 2 anos à partir da data de sua fabricação. 
-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 produto só deve ser desembrulhado antes 
do uso com o intuito de preservar intactos o acabamento da superfície e a 
configuração, manuseando-o o mínimo possível. Produto de uso único. 
Destruir após retirado.  Não reutilizar o produto.  
Advertências 
Observe as prescrições do ortodontista a respeito dos cuidados de 
manutenção e segurança do seu aparelho. Se o dispositivo sair durante a 
noite, pare de usá-lo e entre em contato com o ortodontista. Não usar o 
dispositivo se qualquer parte se perder, entortar ou fraturar. Não usar o 
dispositivo durante a prática de esportes ou outras atividades nas quais 
você pode ter maior contato com outras pessoas. Evite choques com o 
aparelho, pois há riscos de lesões facial. Caso ocorra acidentes 
ocasionando lesão ocular, procurar imediatamente orientação de um 
oftalmologista. Jamais tente modificar a forma do dispositivo; só o 
ortodontista pode fazer os ajustes necessários no seu aparelho.  O 
dispositivo deve ser usado com tala cervical e apoio extrabucal (elástico 
que faz pressão no aparelho). 
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. 

- Product designation: Solely for orthodontic treatment. 
-Contraindications: Sensitivity to foreign body. When sensitivity is 
suspected, the orthodontist should instruct the patient about a possibility 
of allergic reactions, especially at the same time with the node with us in 
other associated products, other bands, intraoral arch, etc. Product Item. 
If any reaction occurs, it is recommended to seek medical advice as soon 
as possible. 
Use different from the notifications in the indications of use of the product. 
-Precautions 
Product for use by a qualified professional. 
Contains chrome and nickel. If adverse reactions occur,  discontinue use 
and seek medical  attention. 
Single-use product; it should not be reused. 
-Warnings 
Store and transport in a cool dry place at room temperature (max 35 ° C). 
Transportation: It does not require  special conditions for transportation; it 
can be transported in its own package,  if it is properly protected. 
Nontoxic product.  
Non-sterile product. 
Components from different manufacturers should not be used. 
-Vality 
This product has validity of 2 years from the data of its manufacture. 
-Recommendations: 
Open the package aseptically, after making sure that the dimension is the 
one that has been chosen. Do not use the product if the packaging is 
damaged 
The product is supplied in its original pre-cleaned packaging. Before use, 
the packaging should be inspected for any breaks or damage. The product 
should only be unwrapped prior to use in order to preserve the surface 
finish and the configuration intact by handling it as little as possible. 
Single use product. Destroy after removal. Do not reuse the product. 
Warnings 
Check your orthodontist's prescriptions for maintenance and safety care. 
If the device goes out at night, stop using it and contact your orthodontist. 
Do not use the device if any part is lost, bent or fractured. 
Do not use the device while practicing sports or other activities in which 
you may have more contact with other people. Avoid shocks with the 
device as there are risks of injury facial. In the event of an accident 
causing an eye injury, immediately seek the advice of an ophthalmologist. 
Never try to modify the shape of the device; only the orthodontist can 
make the necessary adjustments to your device. 
The device should be used with cervical splint and extraoral support 
(elastic pressure on the appliance). 
HYGIENE RECOMMENDATIONS FOR THE PATIENT WHO WEARS 
FIXED BRACES 
1-Brush your teeth after meals, and use dental floss with the help of a 
thread guide or conductor; use orthodontic and interdental brushes. 
2 - Use a mouthwash after brushing.  
3 - Do not use toothpicks or other hard objects to clean your braces, as 
they can damage it. 
4 - Avoid eating food that have much fiber (pineapple, mango, sugar cane)  
5 - Also avoid eating too sticky or hard food such as bubble gum, hard 
candy, nougat, peanut brittle candy, popcorn, peanuts, chestnuts, coconut, 
etc. 
Caution: In the event of using cement, check whether the patient is 
allergic to methyl methacrylate. 
Recommendations for the patient: Follow the guidelines of your 
Orthodontist; in the event the product breaks, contact immediately your 
Orthodontist. 
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