ODONTOPEDIATRIA
PAUTES D’ORTODÒNCIA
INTERCEPTIVA

Llegiu amb atenció les següents normes d'ús:
• Al principi pot ajudar-se del mirall per a col·locar amb més facilitat els aparells.
• No es menja amb els aparells posats, beure sí.
• L'aparell es posa amb els dits apretant a la resina, MAI ES MOSSEGA.
• Per a retirar l’aparell es farà palanca amb el dit en els
ganxos dels queixals com es va ensenyar a la clínica,
MAI de l'ARC de fora o amb la llengua.
• Evitar jugar amb la llengua.
• L'aparell es renta amb un raspall de cerres dures d'ús
EXCLUSIU per netejar l'aparell i sabó, mai pasta de
dents. Després es sacseja una mica i es deixa a la
capseta. No es manipula amb tovalloles ja que podria
enganxar-se algun fil en els ganxos i danyar-lo.
• El rentarem sobretot al matí després d'haver-lo fet servir tota la nit. I si és possible també a la nit,
després del raspallat de dents, abans de col·locar-se'l.
• Si necessita treure-se'l fora de casa sempre es guardarà en una CAIXETA, mai hem d’embolicarlo en un tovalló ja que es pot tirar a les escombraries.
• Un cop a la setmana es pot netejar amb pastilles tipus "Corega" seguint les instruccions marcades
pel fabricant.
• Preferiblement el nen ha de rentar-se les dents abans de posar-se l'aparell en cas d'haver menjat,
però si no tenim el raspall a mà s'esbandirà i tornarà a col·locar-se l’aparell.

• L'aparell s'activa cada setmana normalment (5 a 7 dies), en cas que ho hagi portat menys hores
del que requereix i en activar-lo no encaixi, retrocedirem aquesta volta i esperarem 2-3 dies més.
• És normal que noti pressió al posar-lo però NO dolor. En cas de fer mal a l'activar-se, retrocedirem
aquesta volta i esperarem 2-3 dies per tornar a activar-lo.
• De vegades pot notar dolor a les dents si hem activat algun arc. Això SÍ és normal i no és motiu
per deixar d'utilitzar l'aparell.

• Si surt alguna nafra descansarà 3-4 dies i tornarem a col·locar l'aparell llavors. NOMÉS l'aparell
que molesti. Si torna a molestar en col·locar-lo un cop curada la nafra han de demanar cita
d'urgència.

Consulteu-nos si teniu qualsevol dubte:
93 731 78 20
608 297 949
Podeu descarregar aquesta informació a:
https://www.dentalcanparellada.es/pdf/odontopediatria/ortodoncia-interceptiva-cat.pdf

