
PRÓTESES FIXAS
Higienização das

A higienização das próteses fixas é tão importante 
como a dos dentes naturais. E o melhor de tudo é 
que é igualmente simples!
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Algumas pessoas pensam que, por colocarem Implantes 

Dentários e próteses fixas, não precisam de se preocupar 

tanto com a sua Saúde Oral. Mas, tal como no caso dos 

dentes naturais, a “saúde” dos Implantes Dentários a 

das próteses fixas depende da higienização oral diária 

e de alguns cuidados básicos.

Na verdade, a higienização das próteses fixas é quase 

igual à de quando se tem dentes naturais, mas com 

pequenas diferenças. Para que saiba como deve cuidar 

da sua nova dentição da melhor forma, explicamos-lhes 

tudo o que precisa de saber!

A IMPORTÂNCIA DA 
HIGIENIZAÇÃO ORAL
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UTENSÍLIOS DE HIGIENE ORAL

Escova de dentes de cerdas médias
Ao contrário do que acontece com os dentes 

naturais, com próteses fixas é aconselhável 

utilizar escovas de dentes de cerdas médias ou 

duras, para garantir que se elimina o máximo 

possível de placa bacteriana.

Pasta dos dentes não granulada
Com próteses fixas não se desenvolvem cáries, 

mas é preciso ter atenção à saúde dos tecidos 

gengivais e ósseos. Portanto, o ideal é usar pas-

tas que protegem as gengivas.

Mas convém evitar pastas granuladas, porque 

os grãos não ajudam à conservação das pró-

teses. Podem remover o seu brilho superficial, 

favorecendo o aparecimento de manchas.

Fio dentário agulhado
É um fio dentário especial, utilizado entre a pró-

tese e a gengiva, que remove a placa bacteriana 

e restos alimentares. O mais interessante é que 

é discreto e fácil de transportar.ajudam à con-

servação das próteses. Podem remover o seu 

brilho superficial, favorecendo o aparecimento 

de manchas.

Jato de água
Além de eliminar os restos de comida que se 

acumulam no espaço entre a prótese fixa e a 

gengiva — onde a escova de dentes não chega 

—, o jato de água também massaja as gengivas, 

mantendo-as irrigadas e saudáveis..
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Como utilizar o jato de água

PASSO 1
Posicione-se no lavatório, inclinando o 

tronco para a frente e levantando o lábio.

PASSO 2
Direcione a ponta do jato para a parte 

externa da gengiva, entre esta e a prótese, 

percorrendo toda a arcada.

PASSO 3
Repita o processo na parte interna da boca.

NÃO ESQUECER

PASSO 4
Caso tenha próteses nas 2 arcadas, repita 

o processo no lado exterior e no lado 

interior da gengiva da outra arcada.

• Nos primeiros tempos após a colocação das próteses provisórias, 

deve usar o jato na potência mínima, aumentando apenas quando 

o seu Médico Dentista aprovar;

• Para 2 arcadas, é suposto gastar 1 depósito inteiro. Por isso, se 

terminar a limpeza e ainda tiver água no depósito, volte a passar o 

jato até que este fique sem água;

• Se o seu Médico Dentista recomendar, pode juntar um pouco de 

elixir à água do depósito. Desta forma, não precisará de fazer um 

bochecho de elixir em separado.

Sendo um novo elemento na rotina de higiene oral, é preciso 

aprender a utilizar o jato de água. Para fazer uma correta 

higienização oral, basta seguir o nosso passo a passo!
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PRÓTESES FIXAS 
DURADOURAS!

Cuidados a ter com a sua prótese fixa

Para garantir a longevidade das próteses fixas, é preciso ter alguns 

cuidados, de forma a que estas se mantenham preservadas por 

muito tempo. 

• Trincar alimentos particularmente duros — para não partir a 

prótese. Com o tempo, tanto os dentes naturais como as próteses 

sofrem desgaste e, quanto mais dura for a alimentação, mais cedo 

esse desgaste ocorre;

• Ingerir bebidas muito pigmentadas e não realizar a correta hi-

gienização — pode manchar a prótese;

• Evitar hábitos parafuncionais — morder canetas, objetos duros, 

roer unhas ou trincar linhas são hábitos que levam ao desgaste 

precoce da prótese;

• Fumar — pode escurecer a prótese.

ASSIM, DEVE EVITAR: 

Todas as recomendações que aqui lhe damos são muito 

importantes para que as suas próteses fixas se mantenham 

em boas condições e durem muito tempo. Mas, mesmo no 

caso dos pacientes que têm todos os cuidados de higiene oral, 

é importante ir às consultas de manutenção, a cada 6 meses.

Nessa consulta, o seu Médico Dentista irá desaparafusar a 

sua prótese e limpá-la em profundidade, duma forma que 

não é possível fazer em casa. Até lá, não se esqueça de fazer 

a sua parte!
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PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

800 282 282 OU WWW.SWISSDENTALSERVICES.COM


