
      

A Reabilitação Oral é a reconstrução da harmonia funcional e estética da boca. Algumas 
informações relevantes estão listadas abaixo. Por favor, leia este informativo com atenção que com 
certeza ele será de grande valia para esclarecer suas dúvidas e algumas expectativas.

Satisfação

Lembre-se que dente artificial não é dente natural. Esclareça suas dúvidas quanto ao que você 
espera da Reabilitação Oral. Sua participação com críticas ou perguntas no desenrolar do tratamento 
será de grande importância. Não deixe de dar sua opinião, mas não esqueça que cada caso apresenta 
suas limitações, e em muitas vezes o ideal não poderá ser alcançado, embora sempre haja grande 
melhora.

Atenção com as Próteses Provisórias

As restaurações provisórias permanecem algum tempo na boca. Durante esta fase elas poderão se 
soltar ou se partir, uma vez que são fixadas com cimento fraco, devido à necessidade de sua 
remoção. As próteses provisórias são de extrema importância para definição da estética. Elas serão a 
base do trabalho final, caso esteja incomodado com tamanho ou a cor dos dentes provisórios, não 
deixe de comentar.

Manutenção e Durabilidade

Tanto no decorrer do tratamento clínico, quanto na confecção das próteses definitivas no 
laboratório, podem acontecer problemas que nos obriguem a repetir alguma fase. Ou até mesmo 
tudo que já foi feito, prolongando o tempo previsto.

Haverá necessidade de sua visita periódica para radiografias, limpeza e aplicação de flúor. Um 
trabalho de reabilitação tem em média, um prazo de durabilidade de 10 anos, mas isso depende dos 
hábitos e da higiene de cada um. Não é para lhe desanimar por completo, mas problemas como 
fratura da porcelana, deslocamento ou fratura da prótese e dentes de próteses removíveis se 
soltarem, podem ocorrer.

     
 Instruções Reabilitação oral

  Barra da Tijuca
  Av. das Américas, 700. Bl. 2 Sl. 143 
  Botafogo / Humaitá
  Rua Marques, 15 - ao lado da Cobal

Contato- 2266-5955
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