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Indications for Use Statement
• Protection of teeth and restorations from injury  

due to bruxism or clenching.

• Temporary relief of muscle tension, headaches  
and pain associated with bruxism or clenching.

• Temporary treatment of acute jaw joint and  
muscle sprain/strain along with the relief of  
associated headaches and pains.  
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Manufacture
Fabricante
Fabricant
Fabricante
Produttore
Hersteller
Fabrikant
Truer Medical, Inc. 
An ISO 13485 Registered Co. 
1050 N. Batavia Ave. Suite C
Orange, California 92867 USA 

Advena Ltd. 
Pure Offices
Plato Close, 
Warwick CV34 6WE UK 

Use by
Su uso per
Utilisation par les
Validade
Da usare entro  
Die Nutzung durch
Houdbaar to

Date of manufacture
Fecha de fabricación
Date de fabrication
Data de fabrico
Data di produzione  
Datum der Herstellung
Datum van fabricage

Batch Code
Código de lote
Code de lot
Código do lote
Codice lotto
Batch Code
Batch Code

See instructions for use
Ver las instrucciones
Voir les instructions pour l’utilisation
Veja as instruções de utilização
Vedere le istruzioni per l’uso
Siehe Gebrauchsanweisung
Zie de instructies voor het gebruik

10° C - 24° C
50° F - 75° F
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To Reorder go to:  
QuickSplint.com  

or CALL 1-800-760-0526
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Instruções para o médico dentista
Indicações de utilização
• Proteção dos dentes e das restaurações contra lesões causadas  

pelo bruxismo ou pelo aperto excessivo dos dentes.

• Alívio temporário da tensão muscular, das cefaleias e das dores  
associadas ao bruxismo ou ao aperto excessivo dos dentes.

• Tratamento temporário de distensões/tensões agudas das articulações e dos 
músculos	da	mandíbula,	bem	como	alívio	das	cefaleias	e	dores	associadas.	

Aviso
A	QuickSplint®	poderá	não	ser	adequada	a	todos	os	doentes.	Este	produto	
deve ser usado com cuidado em doentes com restrições de mobilidade ou 
hipermobilidade da mandíbula.

Nota
A QuickSplint deve ser usada essencialmente durante o sono, para evitar dores 
ou	danos	nos	dentes	ou	restaurações	em	consequência	da	aplicação	de	forças	
extremas causadas pela atividade conhecida como fricção dentária, bruxismo 
ou	aperto	excessivo	dos	dentes.	Pode	sugerir	ao	doente	que	use	a	QuickSplint	
também durante o dia para alívio da dor ou para promover a cicatrização após 
procedimentos	cirúrgicos,	sob	a	sua	orientação.

Utilização por um só doente   
Contraindicações
Alergia conhecida ao Lexan121 ou ao vinilpolissiloxano (VPS). 

Advertências
• A QuickSplint não deve ser aplicada sobre dentes comprometidos.

• A QuickSplint não é recomendada para uma utilização contínua (24 horas/dia).

• O revestimento de vinilpolissiloxano tem de envolver os 3 elementos de 
retenção da QuickSplint, caso contrário terá de recarregar ou refazer a 
QuickSplint.

•	 Certifique-se	de	que	a	QuickSplint	é	aplicada	de	forma	estável,	com	uma	
retenção	adequada,	para	evitar	que	se	desloque	ou	perca	durante	a	utilização.

Descrição
A QuickSplint foi concebida para criar um aparelho personalizado rápido e fácil  
de utilizar para a terapêutica oral de transição. Os elementos patenteados da 
QuickSplint permitem a sua produção sem recorrer ao uso de adesivos. Quando 
preenchidos com vinilpolissiloxano (VPS), os dois orifícios de extravasamento no 
lábio da goteira e a ranhura da linha média no fundo da goteira retêm o VPS. O VPS 
deverá preencher a goteira na totalidade, bem como a ranhura da linha média e os 
orifícios de extravasamento, no sentido de se conseguir a melhor retenção e  
a melhor adaptação à dentição do doente. 
O VPS pesado de secagem rápida em cartucho ou pasta proporciona a melhor 
viscosidade para assegurar um encaixe seguro. A escolha deste material é essencial 
para a sua experiência com a QuickSplint. 
Para obter informações adicionais sobre como fazer a QuickSplint, veja o vídeo com 
instruções em QuickSplint.com ou o canal da QuickSplint no YouTube, que contém 
dicas e técnicas.

PRECISARÁ DO SEGUINTE
1. 7 a 9 cm3 de material de registo de oclusão em vinilpolissiloxano (VPS) pesado de 

secagem rápida em pasta ou cartucho, pistola de mistura automática e ponteiras 
de mistura. Não são necessários adesivos. Se utilizar pasta, necessitará de 4 cm3 
do catalisador e 4 cm3	da	base,	que	devem	ser	misturados	manualmente.

2. Luvas de proteção.

3.	 Lâmina	afiada,	como	a	de	um	bisturi,	para	aparar	o	excesso.

FORNECEMOS O SEGUINTE
1. A QuickSplint no seu próprio recipiente de conservação.

2. Instruções para o doente no recipiente de conservação.

50 mm

ranhura da linha média

25 mm

orifícios de retenção VPS

Para encomendar novamente, vá a:  
QuickSplint.com

P TP T
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Passo 1:  
Determinar a arcada
Determine	a	arcada	que	proporcionará	
o máximo de contacto entre os dentes 
e a superfície da QuickSplint ou se o 
doente	tem	alguma	preferência	quanto	
à utilização da QuickSplint na arcada 
superior	ou	inferior.	Confirme	se	a	
QuickSplint encaixa na arcada do  
doente	colocando-a	na	boca	do	 
mesmo	e	pedindo	ao	doente	que	 
feche	a	boca	para	confirmar.

Passo 2:  
Encher a goteira
Encha a QuickSplint uniformemente com 
material de VPS. O VPS deverá extravasar 
da goteira.

Passo 3:  
Encher a ranhura  
da linha média
Vire a goteira ao contrário e encha a 
ranhura da linha média com VPS.

Passo 4:  
Assentar a goteira
Alinhe a QuickSplint nos dentes  
superiores ou inferiores e segure 
enquanto	o	doente	morde	na	goteira	para	
assentar completamente a QuickSplint. 
Isto	faz	com	que	o	registo	da	oclusão	
fique	nivelado	face	à	arcada	oposta.	
O VPS irá extravasar da QuickSplint, 
envolvendo os elementos de retenção e 
os dentes. No caso da arcada superior, 
peça	ao	doente	que,	de	forma	lenta	e	
cuidadosa, use a língua para posicionar 
o material contra a parte posterior dos 
dentes e no palato ou na zona lingual, no 
sentido de maximizar a retenção.

Passo 5:  
Retirar a goteira
Depois de o VPS secar, retire 
cuidadosamente a QuickSplint.

Passo 6:  
Aparar a goteira
Apare o material em excesso com 
uma	lâmina	afiada.	Use	a	goteira	
como guia.  Volte a colocar a 
QuickSplint sobre os dentes do 
doente	e	certifique-se	de	que	encaixa	
de	forma	estável	e	que	faz	retenção	
nos dentes, para evitar uma eventual 
deslocação com a utilização. A 
QuickSplint está agora pronta a usar!

Instruções de limpeza
1. Evite escovar com força ou outras 

técnicas	de	limpeza	que	possam	
rasgar ou deformar o material de 
VPS.

2.	 Lave	diariamente	em	água	quente,	
passe bem por água e deixe secar 
ao ar. 

3. Desinfete periodicamente 
mergulhando-a	numa	mistura	em	
partes iguais de colutório e água 
durante dez minutos.

Goteira terminada, pronta a ser usada
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Para realizar nuevos pedidos, visite: 

Pour de nouvelles commandes, consultez : 

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar: 

Nachbestellungen unter:  

Para encomendar novamente, vá a:  
 

To Reorder go to:  
QuickSplint.com  

or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint.com




