História e recomendações
Sempre o ser humano procurou utilizar
diversos tipos de técnicas e materiais
- marfim, madeira, metal, porcelana,
resinas, entre outros - para substituir os
dentes naturais perdidos. Por melhores
que sejam, estes materiais não são
como os dentes naturais. Assim, cuidar
deles e manter a saúde da boca são as
melhores opções para um sorriso bonito
e uma mastigação eficiente. Cuide bem
de seus dentes, mas se precisar de uma
substituição protética, mantenha os
mesmos cuidados com as suas próteses.
A falta de cuidado com os dentes e
próteses pode causar muitos problemas.
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• Utilize sempre escovas
adequadas para seu tipo
de prótese.
• Nunca utilize próteses
quebradas, trincadas ou
mal adaptadas.
• Nunca cole nem conserte
você mesmo suas próteses.
• O responsável por fazer as
próteses e por consertá-las
é o cirurgião-dentista.
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O QUE É PRÓTESE DENTÁRIA?

• Prótese fixa sobre implantes

Utilize escova macia.
Utilize escova interdental.

Prótese dentária é utilizada para a
substituição dos dentes naturais perdidos
por dentes artificiais e reconstituição das
estruturas adjacentes.

CUIDE BEM DE SUA PRÓTESE
Visite seu cirurgião-dentista a cada seis
meses. Próteses mal adaptadas e restos
dentários podem causar câncer bucal.

TIPOS DE PRÓTESE
Quando se perde todos os dentes usa-se:
• Prótese total

sobre mucosa

C
 OMO MANTER SUA PRÓTESE
LIMPA
Todas as próteses devem ser escovadas após
cada refeição.
• Prótese total
Escove a prótese por dentro e por fora,
sempre com uma toalha sobre a pia.
Retire as suas próteses da boca antes de
dormir, conservando-as em recipiente úmido.

• Prótese total

sobre implante

• Prótese parcial removível

Quando se perde alguns dentes usa-se:
• Prótese parcial

removível

• Prótese parcial

fixa sobre raízes

• Prótese fixa

Escove sua prótese por dentro e por fora
conforme a figura.
Escove seus dentes, língua e bochechas.
Utilize sempre o fio dental e a escova
interdental.

Utilize fio dental. Limpe os espaços
entre a prótese e a gengiva com escovas
interdentais e o fio dental diariamente.

