
O Bruxogard™ Flexível é um aparelho moldável 
que se encaixa no arco superior e tem boa 
retenção durante o sono.

É indicado para pacientes com bruxismo que 
estejam à procura de uma alternativa eficaz
e de baixo custo.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desenvolvido para o Bruxogard™ Flexível
é indicado para pacientes com bruxismo
moderado ou com menos que 12 anos.

PARA BRUXISMO LEVE

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN DO BRUXOGARD™ FLEXÍVEL 

• Confecção em um material- para oferecer conforto máximo ao paciente.
• Moldagem simples - em 1 minuto.
• Moldado por injeção- para uma excelente retenção



BRUXISMO

O bruxismo é definido como o ranger ou apertar dos dentes. 
Em geral, é um hábito inconsciente que resulta de tensão ou 
ansiedade.

Problemas com as restaurações podem se tornar um pesade-
lo para pacientes com bruxismo. Desgaste oclusal, mobilida-
de, fratura de cúspide e sintomas na ATM são evidentes nes-
tes casos. Resolver as causas do bruxismo vai muito além do 
tratamento odontológico. No entanto, limitar ou evitar maio-
res danos causados   por este problema é o papel do dentista.

Os pacientes recebem opções limitadas de solução para seus 
sintomas de bruxismo. Durante anos, placas de cobertura to-
tal foram utilizadas para limitar os efeitos nocivos do bruxis-
mo, mas elas são de difícil implantação e ajuste. Os pacien-
tes relutam em relação aos custos e preferem conviver com 
o problema, muitas vezes gerando mais danos aos dentes.

BRUXOGARD™ FLEXÍVEL

O Bruxogard™ Flexível é um aparelho moldável que se encai-
xa ao arco superior para aumento da retenção e do conforto 
durante o sono. É indicado para pacientes com bruxismo que 
estejam à procura de uma alternativa eficaz e de baixo custo. 

O Bruxogard™ também funcionará como uma placa macia e 
plana para proteger a dentição e a ATM dos efeitos do bruxis-
mo. Pode ser moldado em 1 minuto.

O Bruxogard™Flexível pode ser utilizado para reduzir os sin-
tomas graves do bruxismo sem a necessidade de aparelhos 
dentários de aplicação demorada. O aparelho pode ser mol-
dado em menos de 4 minutos pelo dentista. As instruções de 
aplicação e uso estão na embalagem.

É um tratamento inicial de baixo custo, ideal para redução dos 
sintomas.

SELEÇÃO DE PACIENTES

O Bruxogard™Flexível é indicado para pacientes com bruxis-
mo moderado ou com menos que 12 anos.

O Bruxogard™Flexível irá desgastar após um período de uso e, 
quando isto ocorrer, deve ser substituído. Em caso de desgas-
te rápido, o Bruxogard™Flexível pode ser substituído por uma 
placa convencional de acrílico ou pelo Bruxogard™Rígido.

Assim que o paciente notar os danos causados ao Bruxogard™ 
devido a seus maus hábitos, tomará consciência de seu pro-
blema e ficará mais motivado para procurar um tratamento.

  Fácil de moldar.

  Ajusta-se a qualquer tamanho de arcada: de pacientes a partir de 8 anos até qualquer idade.

  Proteção imediata para bruxismo – barreira efetiva entre os dentes superiores e inferiores.

  Base plana projetada para proteger os dentes e maxilares dos efeitos do bruxismo.

  Pode ser moldável em apenas um minuto.

  Usado durante o dia ou a noite (quando necessário).

  Moldagem personalizada proporciona excelente retenção durante o sono.

 COMO O BRUXOGARD™ FLEXÍVEL FUNCIONA



O Bruxogard™ Rígido é indicado para reduzir os 
sintomas do bruxismo forte, sem a necessidade 
de aparelhos dentários de aplicação demorada. 

Pode ser adaptado em menos de 4 minutos por 
qualquer profissional da área odontológica.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Desenvolvido para O Bruxogard™Rígido 
foi projetado para pacientes com sinto-
mas graves de bruxismo e que desgas-
tam rapidamente a versão flexível do 
Bruxogard™.

PARA BRUXISMO SEVERO

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN DO BRUXOGARD™ RÍGIDO

• Confecção em dois materiais- para máxima proteção.
• Moldagem simples- em 2 minutos.
• Parte interna rígida e exterior moldável- para reduzir o volume dentro da boca.
• Moldado por injeção - para uma excelente retenção.



BRUXISMO

O bruxismo é definido como o ranger ou apertar dos dentes.
Em geral, é um hábito inconsciente que resulta de tensão                
ou ansiedade.

Problemas com as restaurações podem se tornar um pesadelo 
para pacientes com bruxismo. Desgaste oclusal, mobilidade, fra-
tura de cúspide e sintomas na ATM são evidentes nestes casos. 
Resolver as causas do bruxismo vai muito além do tratamento 
odontológico. No entanto, limitar ou evitar maiores danos cau-
sados   por este problema é o papel do dentista.
Os pacientes recebem opções limitadas de solução para seus 
sintomas de bruxismo. Durante anos, placas de cobertura total 
foram utilizadas para limitar os efeitos nocivos do bruxismo, 
mas elas são de difícil implantação e ajuste. Os pacientes re-
lutam em relação aos custos e preferem conviver com o proble-
ma, muitas vezes gerando mais danos aos dentes.

BRUXOGARD™ RÍGIDO

O Bruxogard™ Rígido pode ser utilizado para reduzir os sin-
tomas graves do bruxismo sem a necessidade de aparelhos 
dentários de aplicação demorada.

O aparelho pode ser moldado em menos de 4 minutos 
pelo dentista. As instruções de aplicação e uso estão na 
embalagem.

É um tratamento inicial de baixo custo, ideal para redução dos 
sintomas.

SELEÇÃO DE PACIENTES

O Bruxogard™ Rígido foi projetado para pacientes que apre-
sentam sintomas graves de bruxismo e que desgastam rapi-
damente a versão flexível do Bruxogard™.

O Bruxogard™ Rígido irá desgastar após um período de uso e, 
quando isto ocorrer, deve ser substituído. Em caso de desgas-
te rápido, o Bruxogard™Flexível pode ser substituído por uma 
placa convencional de acrílico ou pelo Bruxogard™ Rígido.

Assim que o paciente notar os danos causados ao Bruxo-
gard™ devido a seus maus hábitos, tomará consciência de 
seu problema e ficará mais motivado para procurar um tra-
tamento.

  Somente para uso noturno.

  Fácil de moldar.

  Para pacientes adultos (a partir de 12 anos).

  Confecção em dois materiais com uma parte externa flexível: permite ótimo ajuste, de forma imediata.

  Design para pacientes com bruxismo forte que desgastam aparelhos flexíveis em pouco tempo.

  Proporciona uma barreira efetiva entre os dentes superiores e inferiores.

  Moldagem personalizada proporciona excelente retenção na arcada superior.

  Parte interna rígida proporciona maior durabilidade ao aparelho.

COMO O BRUXOGARD™ RÍGIDO FUNCIONA


