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• Bandas de matriz: aço inoxidável polido
• Tensor/retentor integrado: termoplástico poliacetal

2. NOTAS GERAIS DE SEGURANÇA
Observar as seguintes notas gerais de segurança e as notas especiais de segurança noutros 
capítulos destas instruções de utilização.

3.3 SELEÇÃO DA MATRIZ/PREPARAÇÃO-ALARGAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA DA 
MATRIZ

Há três alturas e um calibre matrizes circunferenciais. Para caber devidamente no dente, a 
matriz deve ser ligeiramente maior do que a circunferência oclusal. Com as mãos 
protegidas, pegar no corpo do retentor de uma banda de matriz Palodent® 360 nova e 
limpa. Virar a roda de polegar para a esquerda para desenrolar a bobina ligeiramente e 
alargar o laço ou para a di-reita para enrolar a bobina e reduzir o laço, se necessário.

3.4. POSICIONAMENTO DA MATRIZ
Fazer deslizar cuidadosamente a matriz à volta do dente através dos espaços interproximais 
com um movimento oscilante para baixo. A matriz pode ser posicionada com o tensor da 
roda de polegar no centro da face vestibular ou lingual ou da parede restante do dente mais 
estável ou num das ameias interproximais. 

Dicas técnicas:
1. Para assentar a matriz em espaços interproximais exíguos – a colocação prévia de uma 

cunha, a utilização de um anel retentor Palodent® Plus ou Palodent® V3 (ver instruções de 
utilização completas) ou a utilização de um separador de Elliot nas partes posteriores po-
derá permitir a obtenção temporária do espaço necessário.

2. Para eliminar a sujidade e facilitar o assentamento – usar fio dental encerado ou uma 
cunha mole entre os espaços interproximais exíguos.

3. Para os molares difíceis de alcançar – usar pinças de bloqueio para pegar na matriz pela lateral e 
facilitar o assentamento da matriz. Soltar as pinças quando a matriz assentar bem no dente.

3.5 APERTO DA MATRIZ
3.5.1 Estabilizar a matriz com uma leve pressão do dedo no sentido apical até 

a matriz ficar completamente apertada. Verifique se o tecido gengival não 
está preso entre a banda e a superfície do dente. Se estiver, levante 
ligeiramente e reposicione a banda antes de apertar.

3.5.2 Segure o botão giratório de aperto com o polegar e o indicador. Gire o 
cilindro no sentido horário. NOTA: o sistema de matriz Palodent® 360 foi 
projetoado para ser apertado APENAS com os dedos. Quando a banda 
estiver justa e se sentir resistência, PARAR de apertar. A banda está bem 
apertada subgengivalmente.

Dica técnica: quando o espaço ou aperto é limitado(a), as matrizes cirunferenciais Palodent® 
360 podem ser apertadas pegando na roda de polegar e deslocando o corpo do retentor 
para a frente num movimento de roquete, soltando a roda de polegar e deixando o corpo 
voltar ao centro, pegando novamente na roda de polegar e repetindo até a banda ficar 
aper-tada. Para soltar, inverter o sentido do movimento do corpo do retentor.

Dica técnica: as matrizes circunferenciais Palodent® 360 são compatíveis com os anéis de 
retenção Palodent® Plus ou Palodent® V3 para ajudar a estabilizar e auxiliar com uma forma 
adequada de ameia. Ao restaurar uma preparação MOD, podem ser colocados dois anéis 
um em frente ao outro (ver instruções de utilização completas).

3.6 COLOCAÇÃO DO MATERIAL DE RESTAURAÇÃO
3.6.1 Colocar as cunhas conforme pretendido (vestibular e/ou lingual).
3.6.2 Polir as áreas de contacto.
3.6.3 Colocar o material de restauração pretendido de acordo com as instruções de 

utilização do respetivo fabricante.

3.7 REMOÇÃO DA MATRIZ
3.7.1 Depois da polimerização/formação de presa do material de restauração 

adequado, remover os anéis de retenção e as cunhas, abrir e remover a matriz 
invertendo o sentido de rotação (para a esquerda) na roda de polegar do 
retentor até a matriz se soltar. Esta bobina costuma ficar fixada à banda durante a 
remoção, mas pode soltar-se. Se a bobina se tiver separado da banda, removê-la 
da boca e descartá-la devidamente.

3.7.2 Apoie a(s) crista(s) marginal(is) da restauração com um condensador. Deslize 

Limites de pro-
cessamento

A eficácia de desinfeção/esterilização por imersão em líquido frio, lava-
gem/desinfeção automatizada não foi testada nem validada, pelo que a 
sua utilização não é recomendada.

Embalagem Podem ser usadas bolsas de esterilização a vapor de papel/plástico, 
mas não são exigidas 

Esterilização Autoclavagem a vapor: 
Pré-vácuo: ciclo completo 132 °C, 4 minutos. 
Observar as instruções do fabricante para o carregamento e o ciclo de 
operação.

Secagem Usar o ciclo de secagem da autoclave, pelo menos, 30 minutos.

Armazenamento Os instrumentos autoclavados a vapor ensacados devem permanecer 
assim até estarem prontos para a utilização. Antes da utilização, inspe-
cionar a bolsa de esterilização e a matriz. Se a integridade da bolsa tiver 
ficado comprometida, a matriz deve ser eliminada de acordo com os re-
gulamentos locais. Os instrumentos autoclavados a vapor não-envolvi-
dos devem ser usados imediatamente.

Palodent® 360
Sistema de matrizes circunferenciais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – PORTUGUÊS
Cuidado: apenas para uso odontológico.

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O sistema de matrizes circunferenciais Palodent® 360 foi concebido para ser usado como 
uma matriz para conter os materiais de restauração de aplicação direta em cavidades poste-
riores envolvendo superfícies proximais. A banda de matriz Palodent® 360 com tensor/reten-
tor integrado permite a colocação de matriz e a retenção sem necessidade de colocação de 
retentores volumosos ou acessórios, nem de usar instrumentos tensores, o que facilita a co-
locação, melhora o acesso e possibilita uma vista desimpedida do campo operatório, além de 
uma maior comodidade para o paciente. O acesso para a colocação de uma cunha (quando 
indicado) não é dificultado por um retentor externo. As bandas de matriz descartáveis Palo-
dent® 360 permitem uma boa adaptação de contacto subgengival e proximal e protegem, ao 
mesmo tempo, contra contaminação cruzada.

1.1 INDICAÇÃO
O sistema de matrizes circunferenciais Palodent® 360 é indicado nos casos em que a coloca-
ção de uma banda de matriz à volta de um dente preparado facilite o contorno de um mate-
rial de restauração de aplicação direta (p. ex., preparações da classe II).

1.2 CONTRAINDICAÇÕES
Não se conhecem.

1.3 FORMAS DE APRESENTAÇÃO
As matrizes Palodent® 360 estão disponíveis num calibre (espessura) fina em 3 alturas: 4,5 mm, 
5,5 mm e 6,5 mm para se adaptarem a uma vasta gama de tamanhos e formas de dentes.

1.4 COMPOSIÇÃO

5. NÚMERO DE LOTE E CORRESPONDÊNCIA
1. Deve ser indicado o seguinte em toda a correspondência:

• Número de referência do produto
• Número de lote na embalagem
• Cópia da prova da compra

2. Quaisquer incidentes graves relacionados com o produto devem ser comunicados ao fa-
bricante e à autoridade competente de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO

Símbolo de alerta de segurança
Este é o símbolo de alerta de segurança. É usado para o alertar para os potenciais 
perigos de ferimentos. Respeitar todas as mensagens de segurança que se 
seguem a este símbolo para evitar possíveis lesões.

ATENÇÃO

a matriz solta no sentido vestibular ou lingual removendo, ao mesmo tempo, a 
matriz no sentido oclusal. Descarte a matriz de maneira adequada. Dica técnica: 
aconselhável “pós-curar” os materiais restauradores fotopolimerizáveis após a 
remoção da matriz de todas as superfícies, incluindo os ângulos próximo-facial e 
lingual. 

Ingestão/inalação de peças pequenas
• Agarrar bem a matriz com os dedos ou uma pinça de bloqueio ao retirar da 

boca.
• Extrair imediatamente todas as peças da boca.

ATENÇÃO

Contaminação cruzada
Não reutilize produtos de uso único. 
Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

2.1 AVISOS
1. O sistema Palodent® 360 consiste em peças pequenas e cortantes. Tal como com qual-

quer outro instrumento intraoral, é preciso ter cuidado para garantir um manuseamento e 
uma colocação estáveis. Recomenda-se a colocação de um dique de borracha ou de ou-
tro isolamento apropriado antes dos procedimentos operatórios. Usar óculos de proteção 
e luvas adequados.
Aspiração: em caso de aspiração da banda ou de qualquer outra peça, procurar imediata-

mente assistência médica.
Ingestão: em caso de ingestão acidental, o paciente deve ser persuadido a procurar as-

sistência médica para localizar a peça ingerida. Em caso de náuseas ou mal-
-estar, procurar assistência médica imediatamente.

Laceração: as bandas de matriz Palodent® 360 são cortantes e podem cortar a pele des-
protegida. Recomenda-se a manipulação das bandas com luvas. Se a pele for 
lacerada por uma banda limpa, recorrer às medidas normais de primeiros so-
corros. Descartar e eliminar devidamente a banda.

2. As bandas de matriz estão contaminadas. Observar os planos de controlo de exposição 
indicados. Em caso de exposição acidental, observar os procedimentos pós-exposição 
recomendados. A seguir à utilização de bandas de matriz Palodent® 360, são necessárias 
técnicas adequadas de manuseamento e eliminação. As bandas de matriz estão contami-
nadas e são cortantes. Durante o manuseamento ou a eliminação, tomar as precauções 
habituais tidas ao manusear ou eliminar outros objetos cortantes contaminados.

2.2 PRECAUÇÕES
1.

2.

3.

Este produto destina-se a ser usado apenas da forma especificada nas instruções de utili-
zação. Qualquer utilização deste produto que não esteja de acordo com as instruções de 
utilização é de única e exclusiva responsabilidade do profissional.
Os dispositivos marcados como "uso único" no rótulo destinam-se a ser utilizados uma 
única vez. Descartar depois da utilização. Não reutilizar noutros pacientes para evitar 
con-taminação cruzada. 
Evitar exercer pressão excessiva no sentido apical ao colocar as bandas ou sobre bandas 
colocadas. A força apical pode resultar em ferimentos nos tecidos periodontais. (Ver Avi-
sos)

4. Não usar ferramentas acessórias de aperto com a banda de matriz Palodent® 360. Perigo 
de ferimentos. (Ver Instruções passo a passo)

2.3 REAÇÕES ADVERSAS
1. A má utilização do produto pode causar falhas e resultar em lesões respiratórias, digesti-

vas, oculares, cutâneas ou das mucosas. (Ver contraindicações, avisos e precauções)
2. Se não forem usadas devidamente as técnicas aceites de manuseamento e eliminação, 

poderá haver risco biológico. (Ver avisos e precauções)

2.4 ARMAZENAMENTO
Armazenar as bandas de matriz Palodent® 360 à temperatura ambiente, ao abrigo de vapor 
e de umidade excessiva.

3. INSTRUÇÕES PASSO A PASSO

3.1 ESTERILIZAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA
As matrizes são descartáveis e não são fornecidas estéreis. Se isso for desejável, estes com-
ponentes podem ser esterilizados uma vez por autoclavagem a vapor de pré-vácuo, 132 °C, 
4 minutos, antes da utilização clínica. Podem ser usadas bolsas de esterilização a vapor de 
papel/plástico, mas não são exigidas. Observar as instruções do fabricante da autoclave a 
vapor de pré-vácuo para o carregamento e o ciclo de operação.

3.2 PREPARAÇÃO DA CAVIDADE
Concluir a preparação da cavidade como habitualmente com um dique de borracha ou ou-
tra técnica de isolamento apropriada. Dica técnica: a colocação prévia de uma cunha para 
conseguir uma ligeira separação pode facilitar a colocação da matriz e um contacto proximal 
aceitável para a restauração.

4. HIGIENE

A esterilização antes da utilização das matrizes (se desejável) pode ser feita (uma vez) tal 
como abaixo indicado:
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