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Aparelhos ProSomnus® Sleep and Snore Devices
MANUAL DO UTILIZADOR
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INTRODUÇÃO
Os aparelhos ProSomnus Sleep and Snore Devices destinam-se 
a reduzir a roncopatia e Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) ligeira 
a moderada, mantendo o seu maxilar inferior para a frente durante 
o sono. O seu aparelho poderá ter um sensor de conformidade. 
O sensor de conformidade regista o tempo que o aparelho é usado.

O seu dentista receita a quantidade de incrementos de avanço  
de acordo com o seu plano de tratamento. Os aparelhos ProSomnus 
Sleep and Snore Devices são de utilização única do paciente, específi-
ca para o paciente, simples de utilizar, confortáveis e fáceis de limpar.

INDICAÇÕES 
Os ProSomnus Sleep and Snore Devices destinam-se a reduzir 
a roncopatia durante a noite e Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) 
ligeira a moderada em adultos.

CONTRAINDICAÇÕES
O aparelho é contraindicado para pacientes que:
• têm Apneia Central do Sono
• têm doenças respiratórias graves
• perderam dentes ou têm doença periodontal avançada
• têm menos de 18 anos

ADVERTÊNCIAS
A utilização do aparelho poderá causar:
• movimentação dentária ou alterações na oclusão dental
• estado dorido na gengiva ou dentária
• dor ou estado dorido nas articulações temporomandibulares
• obstrução da respiração oral
• salivação excessiva

PRECAUÇÕES
Os pacientes devem considerar o seu histórico médico, incluindo 
histórico de asma, doenças respiratórias ou outros problemas 
de saúde relevantes e contactar o prestador de cuidados de saúde 
antes de utilizar o aparelho.

CADA EMBALAGEM DO APARELHO PROSOMNUS SLEEP AND 
SNORE DEVICE CONTÉM:
• 1 ou mais arcos inferiores
• 1 ou mais arcos superiores
• Instruções de utilização
• Caixa(s) de armazenagem

Adicionalmente, as embalagens de aparelhos ProSomnus [CA] 
Sleep and Snore Devices contêm uma chave de ajuste. As 
embalagens de aparelhos ProSomnus [PH] Sleep and Snore 
Devices contêm uma chave de ajuste e/ou chave inglesa.

Conteúdo material: polimetilmetacrilato (PMMA).
Conteúdo material para aparelho ProSomnus EVO Sleep and 
Snore Device: polímero de qualidade médica.
Ganchos de bola: aço inoxidável de qualidade médica.*

Braços Herbst do aparelho ProSomnus [PH] Sleep and Snore 
Device e Expansor Palatino do aparelho ProSomnus [CA] Sleep 
and Snore Device: aço inoxidável de qualidade médica.*

Os aparelhos ProSomnus Sleep and Snore Devices incluem o aparelho 
ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore Device, o aparelho ProSomnus® 
[IA] Sleep and Snore Device com Opções de Personalização 
Monogram™, o aparelho ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore Device, 
o aparelho ProSomnus® [CA] Sleep and Snore Device e o aparelho 
ProSomnus® [PH] Sleep and Snore Device. Estes aparelhos também 
são designados por Aparelhos ProSomnus Sleep and Snore Devices.

Atenção: A lei federal (EUA) restringe a venda deste aparelho por 
ou a pedido ou mediante receita de apenas um dentista.
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Parafuso dourado: aço inoxidável de qualidade médica revestido 
a nitrito de titânio.*
*O aço inoxidável contém níquel e crómio. Cumpre as normas 
do National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto 
Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional).

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DOS APARELHOS 
PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICES
1.  Coloque-o antes de dormir.
2.  Inspecione o aparelho antes de utilizá-lo. Contacte o seu médico, caso 

observe quaisquer anomalias.
3.  Lave com água antes de utilizar.
4.  Selecione os arcos receitados, junte-os.
5.  Com a boca bem aberta, fixe os arcos nos seus dentes.
6.  Relaxe o seu maxilar e instale-se para uma noite bem dormida.
7.  Para remover o dispositivo:
 a.  Primeiro, retire o arco inferior. Abra cuidadosamente a sua boca 

e coloque os polegares na área da bochecha, por baixo do suporte em 
ambos os bordos do aparelho. Ajuste os polegares ao longo dos bordos, 
se necessário.

 b.  Aplique pressão para cima, uniformemente, para levantar e remover.
 c.  Repita o mesmo processo para o arco superior, aplicando pressão para 

baixo, com os dedos indicadores. Ajuste os indicadores ao longo dos 
bordos, se necessário.

8.  Para remover o aparelho ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
 a.  Primeiro, retire o arco inferior. Abra cuidadosamente a sua boca 

e coloque os polegares nas áreas dianteiras, junto ao canto da boca, 
junto ao suporte em ambos os bordos do aparelho.

 b.  Aplique pressão para cima, uniformemente, para levantar e remover.
 c.  Repita o mesmo processo para o arco superior, aplicando pressão 

para baixo, na área dianteira, utilizando os dedos indicadores.
 
Nota: Não remova apenas com uma mão, pois isso coloca binário de aperto 
desnecessário sobre a armação do arco e pode provocar a sua quebra.

ADVERTÊNCIA: Use sempre os arcos superior e inferior em conjunto. 
Nunca use os arcos individualmente.

INSTRUÇÕES PARA USO EM CASA
Nota: Não é necessária esterilização.
Diariamente:
•  Após a utilização, limpe cuidadosamente o seu aparelho ProSomnus Sleep 

and Snore Device utilizando uma escova de dentes macia normal, água 
fria ou quente e detergente suave, por exemplo, produto de limpeza de 
aparelhos ortodônticos ou sabão líquido antibacteriano.

•  Lave cuidadosamente. Guarde-o no recipiente com orifícios de respiração 
para assegurar que os seus aparelhos secam.

•  Não se recomenda submergir diariamente os seus aparelhos.

Nota: Elixir bucal, soluções de lixívia, produtos de limpeza de dentaduras ou 
pasta de dentes abrasiva poderão danificar o aparelho.

ARMAZENAMENTO
Manter fora do alcance de crianças pequenas e animais.
 
O aparelho ProSomnus Sleep and Snore Device deve ser armazenado num local 
fresco e seco. Assegure-se que o aparelho não está exposto a temperaturas 
extremas, além dos 60 °C/140 °F.

INSTRUÇÕES PARA O AVANÇO
Os avanços do maxilar são atingidos através da remoção do seu atual arco 
superior ou inferior e da inserção do próximo arco receitado nas séries. Os 
avanços de até 12,0 mm poderão ser atingidos com arcos adicionais, de acordo 
com o que foi receitado pelo seu médico.

4 APARELHOS 
U0, U2, L0, L1 COMBINAÇÃO AVANÇOS

Superior 0 + 
Inferior 0  0 mm

Superior 0 + 
Inferior 1 1,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 0 2,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 1 3,0 mm

Aparelhos ProSomnus MicrO2 e [IA] Sleep and Snore Devices:

Aparelho ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
5 APARELHOS 

U0, U2,U4, L0, L1 COMBINAÇÃO AVANÇOS

Superior 0 + 
Inferior 0  0 mm

Superior 0 + 
Inferior 1 1,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 0 2,0 mm

Superior 2 + 
Inferior 1 3,0 mm

Superior 4 + 
Inferior 0 4,0 mm

Superior 4 + 
Inferior 1 5,0 mm
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Aparelhos aparelho ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices:
Os avanços do maxilar são alcançados através do ajuste do parafuso 
de expansão, utilizando a ferramenta fornecida, conforme receitado 
pelo seu médico. Nota: Setas no lado do parafuso de expansão. 
Estes indicam a direção para rodar o parafuso para avançar o 
suporte. Cada volta de 90° é um 0,1 mm.

Ajuste para trás do aparelho ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

IMPORTANTE!

Agarre no suporte superior 
com o parafuso de 
expansão virado para si.

Rode a ferramenta 
de expansão a 90° na 
direção oposta à da seta.

Insira a ferramenta de 
expansão no furo da 
chave de ajuste. 

Conte as voltas e repita os 
ajustes em ambos os lados.

Ajuste para a frente do aparelho ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

1. 3.2. 4.

IMPORTANTE!

Agarre no suporte superior com 
o parafuso de expansão virado 
para si. Localize a seta amarela 
de referência no dispositivo.

Rode a ferramenta de 
expansão a 90° na direção 
da seta para avançar para 
a frente.

Insira a ferramenta de 
expansão no furo da 
chave de ajuste. 

Conte as voltas e repita 
os ajustes em ambos 
os lados.
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Tabelas de avanço do aparelho ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:

Aparelhos ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices (arco superior [CA] + arco inferior 0):

ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices com arco de avanço inferior adicional (arco superior [CA] + arco inferior +5,0 mm):

Nota: O seu aparelho ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device 
pode ser ajustado dentro de um intervalo de titulação total de 
12,0 mm. O seu dentista irá instruí-lo sobre o número de voltas 
do parafuso a 90° para fazer a redução do sistema com base nos 
sintomas e no conforto. O seu dentista pode fornecer-lhe um arco 
inferior adicional para alcançar o avanço adicional. 
Reposição do suporte superior: Rode o parafuso no arco superior 
[CA] a 90° na direção oposta para movimentar o suporte para a parte 
de trás do arco.

*Não exceda o número máximo de voltas.

+5,0 mmPosição inicial

Inverter 
(Voltas de 

parafuso a 90 o)

Posição 
inicial da 
mordida

Para a frente (voltas de parafuso a 90 o)

Voltas de 
parafuso 90°

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Ajuste do 
parafuso de 

expansão (mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Posição de 
reposição do 
parafuso de 

expansão

Para a frente (voltas de parafuso a 90 o)

Voltas de 
parafuso 90°

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Ajuste do parafuso 
de expansão (mm)

5,0 
mm

5,5  
mm

6,0  
mm

6,5  
mm

7,0  
mm

7,5  
mm

8,0 
mm

8,5  
mm

9,0 
mm

9,5  
mm

10,0 
mm

10,5 
mm

11,0 
mm
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Tabelas de avanço do aparelho ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device:

Nota: O seu aparelho ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device 
pode ser ajustado dentro de um intervalo de titulação total de 
12,0 mm. O seu dentista irá instruí-lo sobre o número de voltas 
do parafuso a 90° para fazer a redução do sistema com base nos 
sintomas e no conforto. O seu dentista pode fornecer-lhe um arco 
inferior adicional para alcançar o avanço adicional. 
Reposição do suporte superior: Rode o parafuso no arco superior 
[CA] LP a 90° na direção oposta para movimentar o suporte para 
a parte de trás do arco.

*Não exceda o número máximo de voltas.

+3,0 mmPosição inicial

Posição inicial Avanço para a frente

Voltas de parafuso 
(Para a frente, a 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posição da mordida 
(mm)

0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Posição inicial Avanço para a frente

Voltas de parafuso 
(Para a frente, a 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Posição da mordida 
(mm)

3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

Aparelho ProSomnus [CA} LP Sleep and Snore Device (arco superior LP [CA] + Arco inferior 0):

Aparelhos ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device com arco de avanço inferior adicional (arco superior [CA] LP + arco inferior +3,0 mm):
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Aparelhos Sleep and Snore ProSomnus [PH]:
Os avanços do maxilar são alcançados através do ajuste tanto das 
porcas sextavadas Herbst ou orifício, utilizando a ferramenta fornecida, 
através da receita do seu médico. Os avanços até 12,0 mm poderão 
ser alcançados com arcos adicionais conforme receitado pelo seu 
médico. As setas “para cima” na lateral do braço Herbst indica o 
avanço do braço Herbst “para cima” rodando o parafuso ou orifício 
para cima. Cada volta a 90° corresponde a 0,1 mm e cada volta inteira 
corresponde a 0,4 mm.

Avançando o ProSomnus [PH] com a porca sextavada
1.   Mantenha o arco superior perpendicular ao arco inferior, de modo  

a que o braço Herbst fique direito para cima e para baixo.
2.   Para avançar 0,1 mm, posicione a ferramenta de ajuste no parafuso 

de avanço de cabeça quadrada conforme apresentado na Fig. 1a. 
Rode a 90° para cima, na direção da seta “para cima” gravada no 
braço Herbst conforme apresentado na Fig. 1b. Repita no outro lado.

3.   Para reduzir o avanço, rode para baixo,  
na direção oposta da seta gravada.

4.   As marcas do indicador visual em  
incrementos de 1,0 mm são gravadas  
a laser no braço Herbst para mostrar  
a localização do avanço conforme  
apresentado na Fig. 2. Encontra-se gravada  
uma régua a laser na pega da chave para  
verificar o avanço ao longo do tratamento,  
conforme apresentado na Fig. 2.

Avançando o ProSomnus [PH] com orifício
1.   Siga os passos 1 a 3, inserindo  

a ferramenta fornecida no orifício,  
conforme apresentado na Fig. 3.

Inverter 
(voltas de 90o)

Posição 
inicial da 
mordida

Para a frente (voltas a 90 o)

Voltas a 90° -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Aj. do braço 
Herbst 
(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Tabela do ajuste do aparelho ProSomnus [PH] Sleep and Snore 
Device:

*Não exceda o número máximo de voltas. Os braços Herbst nunca devem 
estar estendidos mais de 6,0 mm para evitar ruturas e anular a garantia.

Fig. 3 Fig. 2

Fig. 1b

Fig. 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® e MicrO2
® são marcas comerciais registadas. ProSomnus, 

MicrO2, o logotipo “O” e as ilustrações e design aqui contidas são 
marcas comerciais e direitos de autor da ProSomnus Sleep Technologies, 
Inc. e não podem ser reproduzidas, distribuídas, apresentadas, 
publicadas, alteradas ou utilizadas sem consentimento prévio por escrito. 
Todos os outros nomes de produto ou de empresas aqui mencionados 
são marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e a ProSomnus 
Sleep Technologies, Inc. não está associada, afiliada, endossado ou 
patrocinado pela Herbst e/ou proprietário atual do nome Herbst

Patentes dos EUA n.os 9,808,327|9,820,882|9,949,868|10,213,280| 
10,603,207
PRO3-276-C (Outubro de 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, EUA

Número principal +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Patient Preferred Sleep Apnea Therapy™

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Consulte as instruções de utilização
https://IFU.ProSomnus.com

Fabricante

Não esterilizado

Manter seco

Limite superior da temperatura

Advertência

Apenas mediante receita médica

Conformidade Europeia

Aparelho Médico

Para um único paciente – 
utilização múltipla

Representante autorizado 
na Comunidade Europeia


