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Os alinhadores e contenções SureSmile® foram elaborados especificamente para você, conforme prescrição do seu 
Dentista. Leia atentamente estas instruções antes de iniciar o tratamento.

Os alinhadores SureSmile® são fabricados com plástico termoformado fino e transparente, numa série sequencial para 
reposicionar progressivamente os dentes.

As contenções SureSmile® são fabricadas em plástico termoformado fino e transparente, tendo sido concebidas para 
evitarem o movimento dentário.

Apresentação

A embalagem individual, dependendo do tratamento, pode conter 01 ou 02 unidades dos alinhadores ou contenções 
(arcada superior/ arcada inferior). Cada caixa, pode conter de 01 à 24 unidades:
Nota: Os alinhadores são dispositivos médicos personalizados (paciente-específico) e o número de alinhadores pode 
variar dependendo da gravidade da má oclusão.

Composição

SureSmile Aligner: copoliester.
SureSmile Aligner Attachment Template (acessório): polietileno.
SureSmile Retainer: copoliester

Uso Pretendido

O SureSmile Aligner é indicado para o tratamento da má oclusão em pacientes com dentição permanente. 
O SureSmile® Retainer deve ser utilizado no período de contenção, quando da conclusão do tratamento ortodôntico, 
prevenindo a recidiva.

Contraindicações

O SureSmile Aligner & Retainer são contraindicados para uso em pacientes com doença periodontal ativa.

Advertências

• Em casos raros, alguns pacientes poderão ser alérgicos ao plástico. Se tiver um histórico de reações alérgicas ao 
plástico, não deve utilizar este produto. Se ocorrer uma reação alérgica durante a utilização dos alinhadores e das 
contenções, interrompa a utilização e consulte imediatamente o seu dentista.

• Não utilize contenções ou alinhadores danificados ou partidos, uma vez que as suas peças podem ser acidental-
mente engolidas ou aspiradas e poderão vir a ser prejudiciais.

• Caso os seus alinhadores, contenções ou algum acessório forem perdidos ou partidos, contacte imediatamente o 
seu dentista.

• Ligue ao seu dentista imediatamente se perder ou partir os seus alinhadores. Longo tempo sem contenção permi-
tirá que os seus dentes se movam.

• Reporte os incidentes graves que tenham ocorrido relativamente ao dispositivo ao fabricante e à autoridade competente.

Precauções

• Não mastigue pastilha, doces ou gelo enquanto usa o dispositivo.
• Pode experimentar sensibilidade ou desconforto temporário na colocação inicial do alinhador ou contenção e 

após cada nova substituição de alinhador.
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• O alinhador e a contenção podem inicialmente afetar a fala e causar sigmatismo que, por norma, desaparece no 
prazo de duas semanas.

• Pode experimentar um aumento temporário na salivação ou, por sua vez, secura da boca.
• Os alinhadores e contenções podem arranhar ou causar irritação nos seus lábios, bochechas ou gengivas. Se isto 

ocorrer, contacte o seu dentista.
• A falta de cumprimento na utilização dos alinhadores e contenções durante o número de horas prescritas por dia 

ou a não utilização dos mesmos tal como indicado pode aumentar o tempo de tratamento e afetar os resultados 
desejados.

• Os seus dentes podem mudar de posição após o tratamento com o alinhador. Para ajudar a prevenir isto deve 
utilizar as contenções.

• Caso sua contenção não esteja bem adaptada na sua boca, pode ser necessário reajustá-la. Contacte o seu dentista.

Efeitos Adversos

Reações alérgicas ao plástico.

Instruções Passo a Passo

Limpar os seus alinhadores/contenções
Limpe os seus alinhadores e contenções antes de os inserir.
• Utilize um dispositivo de limpeza recomendado pelo seu Dentista. Certifique-se que segue as instruções do dis-

positivo de limpeza. Existem produtos específicos para limpeza recomendados para limpar os seus alinhadores e 
contenções SureSmile®.

• Pode utilizar uma escova de dentes com cerdas macias e água. NÃO deve utilizar pasta de dentes ou mergulhar os 
alinhadores ou os contentores em líquidos de higiene oral, uma vez que isso pode riscar e entorpecer o plástico, 
afetando de forma adversa a transparência do produto. NÃO utilize produtos de limpeza para dentaduras.

• Lave cada alinhador e contenção minuciosamente com água após cada limpeza. Sacuda o excesso de água e guar-
de os seus alinhadores e contenções numa caixa protetora.

Inserir os seus alinhadores e contenções
• Utilize os seus alinhadores consoantes as recomendações do seu 

Dentista, normalmente entre 20 a 22 horas diárias (incluindo duran-
te o sono).

• Utilize as contenções como indicado pelo seu Dentista. A não utili-
zação das contenções tais como prescrito pode permitir que os seus 
dentes se movam de volta para a posição inicial.

• Manuseie os seus alinhadores e contenções com cuidado. Manuseie 
UM alinhador ou contenções de cada vez aquando da inserção, re-
moção ou limpeza.

• Lave as suas mãos minuciosamente com sabão e água antes de ma-
nusear os seus alinhadores e contenções.

• Limpe os seus alinhadores e contenções antes de os inserir.
• Certifique-se que tem o alinhador da etapa correta. Cada alinhador e contenção está gravado com as primeiras 

quatro letras do seu nome, um “U” para dentes superiores (upper teeth) ou um “L” para dentes inferiores (lower 
teeth), seguido pelo número da etapa ou “RET” para contenções (retainers).

• Insira somente um alinhador ou contenção de cada vez. Tentar encaixar dois ao mesmo tempo ou utilizar pressão 
excessiva pode danificar o dispositivo.

• Pode inserir o alinhador ou contenção superior ou inferior em primeiro lugar. Ao inserir cada alinhador ou conten-
ção, empurre-o suavemente sobre os dentes da frente. Em seguida, aplique pressão igual com a ponta dos dedos 
no topo dos molares direito e esquerdo (dentes grandes na parte de trás) até que o alinhador ou contenção se 
encaixe no lugar.
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• Se necessário, para encaixar totalmente os alinhadores e contenções, insira um mordedor para alinhadores (tray 
seater) na sua boca e posicione-o entre os arcos superior e inferior.

• Morda suavemente o mordedor para alinhadores (tray seater) e coloque seu alinhador ou contenção no lugar até 
que esteja totalmente encaixado.

• Quando não estiver a utilizar um mordedor, não morda seus alinhadores ou contenção para os posicionar, pois isso 
pode danificá-los.

• Pequenas discrepâncias entre o novo alinhador e a posição atual do dente são normais, pois os dentes precisam 
de tempo para se adaptar à nova posição do alinhador. Se sentir dor aguda ou desconforto significativo, remova 
os alinhadores e entre em contacto com seu dentista imediatamente. Para contenções, se sentir dor aguda ou des-
conforto significativo, remova a contenção e entre em contacto com seu Dentista imediatamente.

Remover os seus alinhadores e contenções:
• Remova os seus alinhadores e contenções ao comer e beber, exceto água fria.
• Para remover, num lado da boca, use a ponta do dedo na parte interna do molar 

posterior e puxe lentamente o alinhador ou contenção de seus molares.
• Repita este processo do outro lado da boca antes de tentar remover o alinhador 

ou contenção completamente.
• Se houver resistência, pode ser necessário repetir as etapas anteriores em vários 

locais ao longo do arco. Não dobre, torça ou use força excessiva para remover o 
alinhador ou contenção, pois isso pode danificá-los.

• Uma vez que o alinhador ou contenção esteja desencaixado dos molares, em 
ambos os lados da boca, deve conseguir movimentá-lo lentamente para a fren-
te, afastando o alinhador ou contenção de seus dentes com a ponta dos dedos.

Lembre-se!
• Tenha cuidado ao remover seus alinhadores, especialmente se existirem vários 

acessórios.
• NÃO utilize objetos pontiagudos para remover seus alinhadores ou contenções.
• Consulte seu Dentista se seus alinhadores ou contenções forem extremamente 

difíceis de remover.
• Para ajudar a prevenir danos aos alinhadores ou contenções, evite a remoção 

desnecessária.

Higiene oral
Durante o tratamento é importante manter uma boa higiene oral.
• Ficar com alimentos presos nos seus alinhadores e contenções durante o trata-

mento pode provocar cárie dentária.
• Deve-se escovar os dentes e utilizar fio dental antes de inserir os alinhadores 

ou contenções.
• Recomendamos que os pacientes durante o tratamento mantenham uma agen-

da regular de visitas ao dentista para acompanhamento de sua saúde oral e realização de profilaxia.

Cuidados de Conservação

• Para ajudar a proteger os seus alinhadores e contenções contra perdas ou danos, guarde-os no estojo quando não 
estiverem em uso.

• Quando estiver na hora de utilizar a próxima etapa do alinhador, limpe e coloque os alinhadores que acabou de 
usar num local seguro.

• Se o seu alinhador da “etapa atual” for perdido ou partido, o seu Dentista pode recomendar que use temporaria-
mente os seus alinhadores anteriores enquanto é produzida uma substituição para a “etapa atual”.
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• Não armazene os alinhadores e contenções perto de uma fonte de calor. Isso pode distorcê-los, resultando num 
encaixe não adequado na sua boca.

Alinhadores e contenções usados podem ser descartados no lixo doméstico normal, da mesma forma que faria com 
uma escova de dentes ou fio dental usado.

Caso tenha questões adicionais após ler estas instruções, por favor contacte o seu Dentista.

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

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Glossário de Símbolos
Simbolos Título do símbolo Descrição do símbolo

 Consulte as instruções de utilização Indica a necessidade do utilizador consultar 
as instruções de utilização.

Atenção

Indica a necessidade do utilizador consultar 
as instruções de utilização para obter infor-
mações preventivas importantes, tais como, 
avisos e precauções.

Fabricante Indica o fabricante do dispositivo médico.

 Representante autorizado na comunidade 
europeia

Indica o representante autorizado na  
comunidade europeia.

ONLY
Utilização de prescrição

Atenção - a lei federal dos EUA apenas per-
mite a venda deste dispositivo a, ou a pedido 
de, um Dentista.

 
Paciente único - múltiplas utilizações

Quando um dispositivo médico se destina, 
pelo fabricante, para ser reutilizado num 
paciente único.

Dispositivo médico Indica que o produto é um dispositivo mé-
dico.

Número de série
Indica o número de série do fabricante, de 
forma a que um dispositivo médico específi-
co possa ser identificado.

Documento Original de Referência: DOC-500543[06]
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Os alinhadores e contenções SureSmile® foram elaborados especificamente para o paciente.
Os alinhadores SureSmile® são fabricados com plástico termoformado fino e transparente, numa série sequencial para 
reposicionar progressivamente os dentes.
As contenções SureSmile® são fabricadas em plástico termoformado fino e transparente, tendo sido concebidas para 
evitarem o movimento dentário.

Apresentação

A embalagem individual, dependendo do tratamento, pode conter 01 ou 02 unidades dos alinhadores ou contenções 
(arcada superior/ arcada inferior). Cada caixa, pode conter de 01 à 24 unidades

Nota: Os alinhadores e contenções são dispositivos médicos personalizados (paciente-específico) e o número de ali-
nhadores pode variar dependendo da gravidade da má oclusão.

Composição

SureSmile Aligner: copoliester.
SureSmile Aligner Attachment Template (acessório): polietileno.
SureSmile Retainer: copoliester

Uso Pretendido

O SureSmile Aligner é indicado para o tratamento da má oclusão em pacientes com dentição permanente. 
O SureSmile® Retainer deve ser utilizado no período de contenção, quando da conclusão do tratamento ortodôntico, 
prevenindo a recidiva.

Contraindicações

O SureSmile Aligner & Retainer são contraindicados para uso em pacientes com doença periodontal ativa.

Advertências

• Em casos raros, alguns pacientes poderão ser alérgicos ao plástico. Em caso de suspeita de alergia suspender o 
tratamento. Pacientes com um histórico de reações alérgicas a plásticos, não devem utilizar este produto.

• Não utilize contenções ou alinhadores danificados ou partidos, uma vez que as suas peças podem ser acidental-
mente engolidas ou aspiradas e poderão vir a ser prejudiciais.

• Reporte os incidentes graves que tenham ocorrido relativamente ao dispositivo ao fabricante do mesmo e à au-
toridade competente.

Precauções

• Não esterilize os alinhadores e contenções SureSmile®.
• Tratamento com os alinhadores SureSmile® é uma terapia ortodôntica e deve, por isso, ter em consideração todos 

os potenciais efeitos colaterais associados a este tipo de terapias.
• Tratamento ortodôntico pode encurtar as raízes dos dentes. Isto pode reduzir a longevidade dos dentes.
• A saúde do osso e gengivas que suportam os dentes pode ser adversamente afetada.
• Ao avaliar a hipótese da redução Interproximal para criar espaço para o movimento dentário, deve ter em consi-

deração todos os riscos associados.
• Pode ocorrer dor na articulação, dores de cabeça ou problemas auditivos devido a questões relacionadas com a 

articulação temporomandibular. Isto raramente ocorre.
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• Determinadas condições médicas ou medicamentos podem afetar os resultados do tratamento ortodôntico.
• Dentes ausentes, em erupção ou com formatos incomuns podem afetar os resultados do tratamento.
• Pode ser necessário ajustar a mordida do paciente no final do tratamento.
• Restaurações dentárias existentes como coroas ou pontes podem necessitar de recimentação ou, em alguns ca-

sos, substituição.
• Os alinhadores não são eficazes para movimentar implantes dentários.
• Para ajudar a prevenir a extrusão, o alinhador deve cobrir todos os dentes.
• Pode ser necessária a utilização de expansores esqueléticos, auxiliares colados, elásticos e outros aparelhos orto-

dônticos fixos e/ou removíveis para planos de tratamento mais complicados onde os alinhadores, por si só, pos-
sam não ser adequados para alcançar o resultado pretendido.

• Pode ser necessário tratamento suplementar para mordida aberta severa/protrusão ou mandíbula esquelética 
estreita.

• Para corrigir o apinhamento severo ou assimetrias da mandíbula, pode ser necessária cirurgia oral. Se for o caso, 
considere os riscos associados com a cirurgia antes de iniciar o tratamento com o alinhador.

• Pode ser necessário colar acessórios (attachments) temporariamente a um ou mais dentes durante o tratamento 
para facilitar a retenção do alinhador ou o movimento do dente.

• Substitua os acessórios se os mesmos se soltarem.
• Remova os acessórios no final do tratamento.

A indicação do tipo de tratamento e a conduta clínica que será aplicada no plano de tratamento deve necessariamente 
estar atrelado a um profissional habilitado em Odontologia.

Precauções para pacientes

• O paciente pode experimentar sensibilidade ou desconforto temporário na colocação inicial do alinhador ou con-
tenção e após cada nova substituição.

• Alinhador e contenção podem inicialmente afetar a fala e causar sigmatismo que, por norma, desaparecem no 
prazo de duas semanas.

• O paciente pode experimentar um aumento temporário na salivação ou, por sua vez, secura da boca.
• Os alinhadores e contenções podem arranhar ou causar irritação nos lábios, bochechas ou gengivas do paciente.
• O paciente não deve usar os alinhadores para comer ou a beber quaisquer líquidos exceto água fria. O paciente 

não deve mastigar pastilha, doces ou gelo enquanto está a usar os alinhadores ou contenções.
• Se os pacientes não escovarem os dentes e passarem o fio dentário de forma correta durante o tratamento ou se 

consumirem alimentos ou bebidas açucaradas durante a utilização dos alinhadores, podem ficar sujeitos a adquirir 
cáries dentárias, doenças periodontais e marcas permanentes devido à descalcificação e coloração.

• A falta de cumprimento na utilização dos alinhadores e contenções durante o número de horas prescritas por dia 
ou a não utilização dos mesmos tal como indicado pode aumentar o tempo de tratamento e afetar os resultados 
desejados.

• Os dentes do paciente podem mudar de posição após o tratamento com o alinhador. Para ajudar a prevenir isto o 
paciente deve utilizar as contenções.

Efeitos Adversos

Reações alérgicas ao plástico.

Instruções Passo a Passo

• Lave os novos alinhadores e contenções com água fria antes de os inserir na boca do paciente.
• Quando uma extração for parte do tratamento preserve o espaço até que a área cicatrize. Adicione pônticos aos 

alinhadores, se necessário.
• Encaixe os alinhadores e contenções nos dentes do paciente e verifique a existência de colisão com os tecidos 
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moles. Apare os alinhadores ou contenções consoantes a necessidade. Efetue um polimento após o corte.
• Finalize qualquer colocação de acessórios ou realize quaisquer procedimentos de redução Interproximal (RIP) 

necessários de acordo com o plano de tratamento.
Analise as instruções do paciente para os alinhadores e contenções SureSmile® com o paciente e examine os seguintes 
pontos:
› Cada alinhador e contenção está gravado com as primeiras quatro letras do nome do paciente, um “U” para dentes 
superiores (upper teeth) ou um “L” para dentes inferiores (lower teeth), seguido pelo número da etapa ou “RET” para 
contenções (retainers).
› Os alinhadores devem ser usados entre 20 a 22 horas diárias. Cada conjunto de alinhadores deve ser substituído após 
aproximadamente 2 semanas de utilização.
• Dispense os conjuntos seguintes de alinhadores. Certifique-se que distribui alinhadores suficientes para durar até 

à próxima consulta.
• Em cada consulta, verifique os dentes quanto a contatos Interproximais apertados na etapa apropriada do alinha-

dor e verifique o ajuste dos alinhadores.
• Caso o paciente necessite de alinhadores adicionais, pode ser necessário efetuar um novo exame.
• Recomende que o paciente utilize contenções após o tratamento.

Higiene oral adequada

• Os pacientes devem escovar os dentes e passar fio dental após cada refeição ou lanche antes de voltar a inserir os 
seus alinhadores ou contenções.

• Recomendamos que os pacientes durante o tratamento mantenham uma agenda regular de visitas ao dentista para 
acompanhamento de sua saúde oral e realização de profilaxia. 

• 
Cuidados de Conservação

 
• Os pacientes devem limpar os seus alinhadores e contenções antes de cada inserção com um instrumento de 

limpeza dentária.
• Os pacientes NÃO devem utilizar pasta de dentes ou mergulhar os alinhadores ou as contenções em líquidos de 

higiene oral, uma vez que isso pode riscar e entorpecer o plástico, afetando de forma adversa a transparência do 
produto.

Caso tenha questões adicionais após ler estas instruções, por favor contacte o nosso Serviço de Atendimento ao clien-
te - SAC.

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

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL
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Fabricado por:
OraMetrix 
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www.dentsplysirona.com.br  
SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil) / (11) 3046-2222
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396
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Glossário de Símbolos
Simbolos Título do símbolo Descrição do símbolo

 Consulte as instruções de utilização Indica a necessidade do utilizador consultar 
as instruções de utilização.

Atenção

Indica a necessidade do utilizador consultar 
as instruções de utilização para obter infor-
mações preventivas importantes, tais como, 
avisos e precauções.

Fabricante Indica o fabricante do dispositivo médico.

 Representante autorizado na comunidade 
europeia

Indica o representante autorizado na  
comunidade europeia.

ONLY
Utilização de prescrição

Atenção - a lei federal dos EUA apenas per-
mite a venda deste dispositivo a, ou a pedido 
de, um Dentista.

 
Paciente único - múltiplas utilizações

Quando um dispositivo médico se destina, 
pelo fabricante, para ser reutilizado num 
paciente único.

Dispositivo médico Indica que o produto é um dispositivo mé-
dico.

Número de série
Indica o número de série do fabricante, de 
forma a que um dispositivo médico específi-
co possa ser identificado.
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