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Spacefile
Apresentação

Todos os modelos comerciais são apresentados em embalagens contendo 8 Spacefiles e 1 garra removível. 
A apresentação sortida é apresentada em embalagem contendo 8 Spacefiles, sendo 1 de cada modelo, 1 garra remo-
vível e 1 Coping Saw/Gold. 
Embalagem: caixa branca de plástico (polipropileno e polietileno de alta densidade), composta por uma tampa branca 
(polipropileno). 

Composição

A parte ativa das lixas é feita em aço inoxidável (1.4.310.4) revestida com pó de diamante. A haste é composta por uma 
mistura de poliamida e copoliamida.
Garra Removível (Acessório): Material termoplástico vulcanizado e EVA

Indicações de Uso

Redução interproximal (IPR) consiste numa técnica utilizada durante o tratamento ortodôntico para criar espaço, vi-
sando o alinhamento dos dentes. As lixas para IPR SpaceFile e a pega para IPR SpaceFile são dispositivos destinados a 
assistir os dentistas em procedimentos de “Redução interproximal” (IPR), os quais incluem procedimentos de redução do 
esmalte interdental, adelgaçamento, decapagem, redução seletiva do esmalte e reaproximação do esmalte.
Em casos de sobreposição leve dos incisivos mandibulares, a decapagem das superfícies interproximais pode ser rea-
lizada manualmente usando as tiras SpaceFile de linho finas por si só, ou inserindo a tira SpaceFile na pega SpaceFile 
para facilitar a sua utilização e aumentar a precisão interna na remoção de uma fração de milímetro de esmalte.
Em casos de sobreposição grave, em que os dentistas tenham de ganhar espaço adicional para tratar a maloclusão ou 
melhorar a mordida do paciente, a tira SpaceFile pode ser conectada a um instrumento contra-ângulo, que por sua vez 
é ligado a um motor pneumático, facilitando o processo de IPR através de vibrações, reduzindo a fricção entre a tira 
SpaceFile e o esmalte do dente do paciente, para além de aumentar a precisão de manipulação por parte do dentista.
A IPR proporciona um método relativamente não invasivo comprovado de criação de espaço.

Principais indicações da IPR:
• Aglomeração dos incisivos mandibulares ou maxilares
• Discrepâncias no comprimento do arco de classe I
• Maloclusões menores de classe II
• Maloclusões menores de classe III
• Discrepância no tamanho dos dentes
• Redefinição do contorno dos dentes
• Presença de contornos gengivais insatisfatórios e triângulos negros pré-tratamento
• Correção da Curva de Spee (curva anteroposterior determinada) pelo alinhamento oclusal dos dentes
• Oclusão traumática.

Contraindicações

A lixa para IRS encontra-se contraindicada para ser utilizada em pacientes, caso não tenha sido esterilizada conforme 
recomendado nas instruções de utilização.
A redução interproximal   encontra-se contraindicada para pacientes com:
• Hipersensibilidade,
• Intolerância à decapagem,
• Baixa densidade de esmalte (hipoplasia) ou um elevado índice de cáries,
• Fraca higiene bucal,
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Spacefile
• Dentes retangulares e/ou,
• Elevado grau de aglomeração.

Advertências

As lixas são feitas em aço inoxidável e contêm 6-8% de níquel por peso. O níquel pode provocar reações alérgicas em 
alguns pacientes.
Antes de utilizar com a peça de mão pneumática, leia as “Instruções de utilização” incluídas com a peça de mão do 
sistema de redução interproximal (IRS) vendido em separado.
Não aplique uma pressão excessiva nas tiras, pois pode provocar a fratura prematura da pega de plástico.

Precauções

Apenas para uso profissional. A venda deste dispositivo encontra-se restrita a dentistas ou a pedido dos mesmos.
• Leia integralmente e cumpra com as instruções de utilização durante a utilização. Qualquer utilização deste pro-

duto inconsistente com estas instruções de utilização é feita a critério e responsabilidade exclusiva do profissio-
nal de saúde.

• Inspecione visualmente a respetiva lixa SpaceFile. Não utilize lixas danificadas, dobradas ou quebradas.
• Antes da utilização num paciente, observe as instruções de esterilização recomendadas que se seguem.
• Proceda com cuidado ao instalar a lixa na pega, uma vez que as lixas poderão ser afiadas.
• A pega é fornecida apenas para uso manual e não pode ser utilizada em conjunto com um instrumento pneu-

mático.O ciclo de vida útil das lixas depende da utilização física; não é fornecida uma data de validade. É reco-
mendado apenas usar as lixas e a pega, no máximo, 10 vezes ou por 20 ciclos de esterilização, conforme o que
ocorrer primeiro. Assim que se tornem visíveis sinais de desgaste ou danos, o produto deve de ser eliminado.
Os produtos usados devem ser eliminados em segurança de acordo com os procedimentos padrão aplicáveis a
resíduos de risco biológico.

Efeitos Adversos

Reações alérgicas ao material do produto.

Instruções Passo a Passo

As lixas SpaceFile podem ser utilizadas com o instrumento para IRS especificado ou então manualmente, com ou sem 
a pega incluída. Se utilizar com o instrumento, consulte as respetivas instruções de utilização.
Utilize a lixa de um ou dois lados, com a rugosidade adequada, e na sequência necessária para criar o espaço preten-
dido. Encontra-se igualmente disponível uma lixa serrada, para auxiliar a quebra do contato inicial.

Para inserir a lixa SpaceFile na pega:
1. Coloque a haste da lixa SpaceFile no orifício da garra até sentir resistência.
O lado oposto da garra pode ser dobrado no sentido contrário para facilitar a inserção.
2. Com a base da lixa SpaceFile assente numa superfície firme, empurre a parte central da garra até sentir o encaixe
3. Empurre a extremidade da garra sem orifício em direção à lixa, para completar o encaixe entre a lixa e a garra.
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Spacefile

Figura 1: Haste da lixa totalmente inserida Figura 2: Pressione a secção do meio do Figura 3: Lixa totalmente inserida no
no orifício do instrumento de preensão instrumento de preensão até sentir o engate          instrumento de preensão

PARA REMOVER A LIXA SPACEFILE DA PEGA:
1. Segurando no instrumento de preensão na extremidade com a haste, puxe a extremidade oposta do instrumento de
preensão para cima e para longe da lixa.
2. Puxe a lixa diretamente para fora do orifício do instrumento de preensão.

DIRETRIZES E LIMPEZA:
A lixa e a garra SpaceFile devem ser limpas e a seguir esterilizadas após cada utilização. Consulte as Diretrizes de Es-
terilização para obter as instruções de esterilização. A limpeza deve ser realizada imediatamente após cada utilização 
para evitar a secagem de contaminantes, que pode dificultar a limpeza.

Procedimento de limpeza manual:
1. Enxaguar sob água fria corrente, a fim de remover a contaminação maior.
2. Mantendo as lixas submersas, escove-as bem na direção oposta à do corpo, com um agente de limpeza/desinfecção
enzimático validado para ser utilizado em instrumentos odontológicos. Observe as instruções do fabricante.
3. Proceda com especial cuidado ao limpar minuciosamente entalhes, orifícios e outras áreas difíceis de alcançar.
4. Submeta as lixas a um bom enxágue final e inspecione-as para confirmar a remoção de resíduos. Repita o ciclo, se
necessário.
5. Seque com um pano que não largue pelos ou ar comprimido limpo.
6. Inspecione as lixas quanto a danos ou desgaste, passíveis de impedir o funcionamento correto.

1. Remova a bandeja interna da embalagem externa, puxando a patilha. NÃO esterilize a embalagem externa.
2. Coloque a pega e/ou as lixas SpaceFile na abertura da bandeja.
3. Insira nas bolsas validadas para a esterilização.

Parâmetros de esterilização por gravidade a vapor (autoclave)

Amplitude de temperatura 121°C 134°C

Amplitude de pressão 1,1 a 1,17 Bar 2 a 2,14 Bar

Tempos de exposição/ intervalo 15 a 30 mins 5 a 10 mins

DIRETRIZES DE ESTERILIZAÇÃO:
O conjunto de redução interproximal SpaceFile deve ser esterilizado antes e após cada utilização.
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Spacefile
Procedimento de esterilização
1. Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do dispositivo de esterilização.
2. Use uma das definições de parâmetros fornecida nesta tabela.
3. Após o ciclo de esterilização, inspecione as tiras para IPR quanto a danos ou desgaste,
passíveis de impedir o funcionamento correto, e quanto a quaisquer sinais de degradação.
Os tempos de funcionamento são mais longos e podem variar consoante o tipo/a marca do forno a vapor utilizado.
As instruções fornecidas pelo fabricante do dispositivo de esterilização devem ser cumpridas.
O operador de produtos médicos é responsável por garantir a execução do tratamento adequado por parte de pessoal
qualificado, empregando os materiais e o equipamento apropriados.

Cuidados de Conservação / Descarte

O dispositivo deve ser armazenado na bolsa de esterilização até ser necessário.
Os instrumentos usados são considerados como um risco biológico. Seguir a legislação, diretivas, normas e diretrizes 
específicas nacionais para a eliminação dos dispositivos utilizados.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 
(Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

USO PROFISSIONAL

Documento Original: 0290-MKT-DFU-0029[3]
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