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Instruções de utilização

Material para aparelhos Original



ICONIC ORIGINAL

UTILIZAÇÃO PRETENDIDA
• O Iconic Original é utilizado na produção de aparelhos termoformados removíveis para fabricar aparelhos intraorais, como 

aparelhos removíveis, alinhadores dentários, aparelhos de correção, férulas, aparelhos antirronco, placas para bruxismo  
e goteiras. O material Iconic Original é especialmente adequado para utilização com placas para bruxismo. 

INDICAÇÕES 
• Os aparelhos dentários elaborados com os aparelhos termoformados Iconic são indicados para utilização em doentes que 

necessitem de tratamento ortodôntico.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO E BENEFÍCIOS CLÍNICOS 
• Os materiais termoformados Iconic são caracterizados pelo seu desempenho em matéria de resistência, durabilidade, clareza, 

resistência à produção de fissuras/quebra, facilidade de remoção do modelo e facilidade de polimento. Os benefícios clínicos 
dos aparelhos dentários elaborados a partir do material Iconic são a correção da má oclusão e uma melhoria geral da saúde 
dos dentes. 

CONTRAINDICAÇÕES
• Os doentes com histórico de reações alérgicas a plásticos não devem utilizar este produto.  
 
AVISOS
• O Iconic Original é moldado a temperaturas extremamente elevadas, pelo que deve ter cuidado ao efetuar a termoformação.
• Nunca deixe a máquina sem supervisão durante a termoformação.
• Aquecer excessivamente o Iconic Original poderá causar fissuras e fraturas no material, bem como um tempo reduzido de 

utilização pelo doente.
 
PRECAUÇÕES
• O Iconic Original deve ser armazenado a uma temperatura entre 5 °C e 25 °C, num local seco.
• Mantenha-o afastado da luz solar direta. Se estiver exposto durante períodos de tempo prolongados, o material poderá 

tornar-se propenso a degradação e descoloração.
• O Iconic Original só deverá ser utilizado conforme descrito nas instruções de utilização. Qualquer utilização do Iconic Original 

inconsistente com estas indicações de utilização é efetuada ao critério e à exclusiva responsabilidade do profissional.
• Os doentes com histórico de reações alérgicas a plásticos não devem utilizar este produto.
• O Iconic Original não contém bisfenol A (BPA).
• O material para aparelhos Iconic Alpha é recomendado para doentes com bruxismo. 

REAÇÕES ADVERSAS
• Reações alérgicas. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1) O Iconic Original é fornecido com uma película protetora resistente ao calor em ambas as superfícies do vazio. Para 

melhores resultados, retire a película na superfície de contacto com calor do vazio, deixando a película na superfície de 
contacto com o modelo do vazio. 



Espessura  Tempo de aquecimento*  Código Biostar*  Drufomat*

0,75 mm (0,030”)  25 segundos  113  55 segundos

1,0 mm (0,040”)  35 segundos  133  65 segundos

1,5 mm (0,060”)  45 segundos  153  80 segundos

*Após pré-aquecer a máquina

 Tal evitará a necessidade de isolar o modelo, melhorando a transparência. Também irá criar um microespaço no aparelho 
termoformado, evitando a necessidade de tapar pequenos rebaixos.

2) O modelo deve ser cortado a uma profundidade de 20 mm (3/4”) de altura.
3) Retire o palato dos modelos de arco completo.
4) Molde por vácuo/pressão através de uma máquina normalmente utilizada para termoformação.
5) Garanta o arrefecimento do Iconic Original antes de remover o material do modelo. Para melhores resultados, utilize o 

Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Retire a película resistente ao calor do Iconic Original. 
7) Corte e finalize o aparelho conforme necessário. Para melhores resultados, utilize o disco de polimento Iconic 4S04-1381. 

O tempo de aquecimento poderá variar consoante a máquina. Se o Iconic Original não se adaptar ao modelo, aumente o tempo 
de aquecimento até uma adaptação completa. Se o Iconic Original se "dobrar" durante a termoformação, reduza o tempo de 
aquecimento até que tal não se verifique.

AO AQUECER O ICONIC ORIGINAL, NÃO DEIXE CEDER MAIS DE 20 MM.

ELIMINAÇÃO SEGURA 
• Os aparelhos dentários usados podem ser considerados um risco biológico. Deverá seguir as leis, diretivas, normas  

e diretrizes específicas do país em questão para a eliminação de dispositivos usados. 

INDICAÇÕES DE CUIDADOS A TER COM O SEU APARELHO
• Depois de escovar os dentes, escove a parte superior e a parte inferior do aparelho com uma escova de dentes macia.
• Não escove o aparelho com pasta de dentes, pois tal irá reduzir significativamente a sua duração.
• Utilize água fria para lavar o aparelho. O aparelho também pode ser limpo com Retainer Brite ou uma solução de limpeza 

semelhante.
• A água quente irá deformar o aparelho.
• Lave bem antes e depois de utilizar e seque completamente.
• Manuseie o aparelho com cuidado e guarde-o numa caixa para aparelhos quando não o estiver a usar na boca.
• Ao retirar o aparelho, aplique uma pressão uniforme em todos os lados do aparelho – são recomendados acessórios para 

esta finalidade.
• Se o aparelho ficar demasiado apertado, não o force e contacte o seu Ortodontista ou Dentista.
• Não coma nem beba enquanto utilizar o aparelho, uma vez que os ácidos dos alimentos e das bebidas podem reduzir 

consideravelmente a sua duração.


