Minha experiência com o SYMPRO aparelho para limpeza de próteses

Limpeza automática de próteses,
que realmente funciona!
Um testemunho de Christopher Tuxford,
dentista de Hochstetten, Alemanha

Outono de 2017, feira de Stuttgart
“Intensa atividade, muitos estandes,
quase uma sobrecarga de informações!
Tudo novo, tudo excelente e tudo CARO.
Mas então, de passagem, eu vejo algo
pelo canto do olho. Pequeno, branco e
cinza, discreto e, de algum jeito, especial.
Só agora reparo que estou parado junto
ao estande da Renfert. Material de laboratório! Sou dentista!
Mas o que é isso?
A amável resposta foi direta ao ponto:
É o SYMPRO aparelho para limpeza de
próteses, utilizado também ou justamente para o consultório. Fantástico, o laboratório tem disso em grande escala.
Demora 2 a 3 horas até os elementos estarem de volta ao consultório. Contudo,
parecem novos. Então eu faço perguntas.

Dentadura inferior antes da limpeza

20 a 40 minutos de tempo de limpeza,
sem ser necessário polimento mecânico posterior. Uau, e isso funciona? OK, o
preço é menor do que o imaginado.
No tempo que demorou até o equipamento ser entregue, eu comecei a pesquisar. Tudo parece positivo. Além do
mais, pacientes com descoloração severa causada por fumo, tem nos abordado
e perguntado diretamente pelos serviços
de limpeza de próteses.
Então, finalmente, o primeiro ensaio. E,
efetivamente, com 20 a 40 minutos, dependendo da sujeira, é possível obter resultados muito bons e muito próximos dos
alcançados pelo tratamento profissional
em laboratório. Ideal para se limpar a prótese ao mesmo tempo que se faz uma lim-

peza dental profissional e os pacientes saírem com todos os seus dentes limpos.
Desde então, pode-se dizer que aprox.
80% das limpezas de próteses são feitas
no consultório. O equipamento integrou-se no cotidiano do consultório e funciona com confiabilidade.”
Março 2018
“Enquanto isso, temos recebido novamente próteses que foram limpas há
meses atrás. Elas não revelam depósitos acentuados que indicariam a formação de eventuais microrrugosidades. Enquanto isso, a limpeza também é referida
e solicitada diretamente por pacientes
com descoloração dos dentes causada
pelo fumo.

Dentadura inferior (vestibular) após 20 minutos de limpeza

Dentadura inferior com acentuados depósitos basais

Dentadura inferior após 20 minutos de limpeza

Dentadura superior com depósitos persistentes antes da primeira limpeza

Dentadura superior após 40 minutos de limpeza

O plano para utilizar o aparelho para limpeza regular de próteses dentárias em lares de idosos atualmente ainda está falho
devido à logística. A necessidade existe,
resta analisar e avaliar o valor a ser pago.”
Outono de 2018
“Passado um ano, com a exceção no
caso de novos pacientes, já quase não
vemos próteses com que demandam
prolongada necessidade de limpeza
de >20 minutos.”
Conclusão
“A limpeza de próteses demora apenas
< 20 minutos e pode ser efetuada, sem
problemas, com a metade do tempo de
uma limpeza dental profissional.
Mesmo nos lares de idosos não existem

praticamente novos desafios a esse respeito. Exceto, como aqui, no caso de um
novo paciente. Durante uma visita de rotina em um lar de idosos, me mostraram
uma dentadura. O pessoal tentou anteriormente, por todos os meios possíveis,
limpar as próteses e fizeram certamente com a melhor das intenções. Infelizmente, os revestimentos sofreram muito
durante esse processo. No entanto, por
vontade dos familiares e a fim de poupar nos custos, as próteses não deveriam ser enviadas para tratament em um
laboratório dental. Por fim, havia novamente um desafio.”
O desafio
“O tártaro depositado ao longo de anos
era tão persistente que a limpeza de-

morou bem mais do que no caso de uma sujeira normal, mas o resultado estava à vista. Por um
serviço destes, que não exige qualquer trabalho manual, basta-me cobrar 30 €. Para isso, os
exemplares informativos disponibilizados pelo
fabricante são muito úteis.”
Conclusão após um ano
“Eu posso dizer que traria de novo o sistema de
limpeza de próteses SYMPRO para o consultório
tem sido um grande sucesso.”

Christopher Tuxford
Novembro 2018

