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KeySplint
Instruções de limpeza e cuidados



Bem-vindo à sua experiência com a Goteira KeySplint. Esta Goteira foi personalizada 
para si e criada para proporcionar conforto. Use-a conforme prescrito pelo seu dentista 
e siga a rotina diária de escovação e uso do fio dental após cada refeição. Mantenha as 
consultas odontológicas regulares e verifique o ajuste e as condições da Goteira em cada 
visita. Caso tenha feito algum reparo odontológico recentemente, confirme o ajuste da 
Goteira com o seu dentista. Se sentir desconforto ou pressão,  
entre em contato com o seu dentista.

A Keystone Industries recomenda a limpeza da Goteira diariamente, antes e depois de cada 
utilização. Imediatamente após a remoção, utilize água quente (à temperatura máxima de  
45°C [113°F]) e sabão para remover restos de saliva e resíduos.

Para a remoção periódica de resíduos e manutenção, você pode usar qualquer agente de 
limpeza suave de venda livre criado para acessórios orais. Se necessário, utilize uma escova de 
cerdas macias para limpar a parte interna e remover resíduos. Alguns dos agentes de limpeza 
validados são: sabão para louças Dawn, Polident, Efferdent, solução de peróxido de  
hidrogênio a 3%, solução de lixívia a 15%, e enxaguante bucal.

 • NÃO MERGULHE a Goteira em nenhum líquido por mais de uma hora.           
 • NÃO use agentes de limpeza abrasivos (por exemplo, pasta de 
   dentes), uma vez que podem reduzir a vida útil da Goteira.  
 • Descarte a solução de limpeza após cada utilização. Enxague bem a 
   Goteira antes de utilizá-la.  
 • NÃO MERGULHE a Goteira em água acima de 45°C (113°F), devido 
   ao risco de deformação.

A Keystone Industries não recomenda comer ou beber utilizando a Goteira. A ingestão 
de líquidos quentes pode afetar seu ajuste. Remova a Goteira antes de comer, para ter 
desempenho e ajuste ideais, além de longa vida útil. Lembre-se de manusear a Goteira 
KeySplint com cuidado. Seque-a antes de armazená-la no estojo, para evitar a proliferação  
de bactérias.

Limpeza e manutenção da sua  
Goteira KeySplint
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