BANDA MATRIZ
Matriz Odontológica
A BANDA MATRIZ é fabricada com aço inoxidável. São distribuídas em rolos de 50cm de
ﬁtas de aço nas espessuras de 5mm e 7mm. São embaladas e rotuladas individualmente
em estojos plásticos transparentes.
As ﬁtas matrizes substituem uma ou mais paredes ausentes dos dentes e são ideais para
promover o contorno proximal, devem ser utilizadas somente por proﬁssional capacitado.

Estojo plástico contendo 50cm de BANDA MATRIZ nas dimensões 0,05mm x 5mm, com
50cm de comprimento e 0,05mm x 7mm, com 50cm de comprimento.
AÇO INOXIDÁVEL.

São indicadas para que se faça o envolvimento do dente, substituindo assim uma ou
mais paredes do dente durante o processo de restauração. São de fácil aplicação, pois
são rígidas o suﬁciente para que não haja o descolamento durante a condensação do
amálgama e é de fácil remoção de forma com que não daniﬁque a restauração. São
indicadas para reconstrução dental de dentes posteriores nos dentes que foram
destruídos por processo cariogênico.

A BANDA MATRIZ não exercem ação, elas são utilizadas como auxiliares do tratamento
ortodôntico.
A ﬁnalidade das bandas é promover uma superfície mais regular no dente e servir como
ponto de apoio para a aplicação de outros produtos utilizados no tratamento ortodôntico.
Os bráquetes, tubos, botões ﬁos ou arcos podem ser soldados nas bandas, facilitando e
auxiliando a construção do aparelho ortodôntico.

1- ESTERILIZAR antes de usar;
2- Cortar a ﬁta matriz no tamanho desejado;
3- Fazendo o uso do porta matriz introduzir a matriz no dente e fazer o ajuste;
4- Remova a ﬁta matriz depois de concluída a restauração;
5- A BANDA MATRIZ deve ser descartada após a sua utilização; caso a mesma seja
reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma insatisfatória.

Em sua aplicação correta, feita por um proﬁssional da área odontológica com
especialização em ortodontia, não apresenta contra indicações.

Não utilizar com prazo de validade vencido;
Manter fora do alcance de crianças;
Somente para uso odontológico;
Manipular de acordo com as instruções;
Em caso de reação alérgica suspender o uso;
Não Reutilizar;
Produto não estéril.
.
Esterilizar antes do uso, conforme instruções de uso do produto.
Deve ser usado somente por proﬁssionais da área devidamente habilitados.
Considera-se que a banda matriz de qualquer tipo deve ser descartada após a sua; caso
a mesma seja reaproveitada, o contato proximal poderá ser reconstruído de forma
insatisfatória.
Após o uso manter a embalagem bem fechada, somente para o uso odontológico.

