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IPR SYSTEM

Tiras para desbaste interproximal
Tira para reducción interproximal
Interproximal reduction strips
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Este tipo de procedimento é utilizado nos casos em que são 

necessários espaços mínimos para posicionar corretamente um 

dente que está fora da linha dentária.

A principal função do desbaste entre os dentes é ganhar 

espaço dentro das arcadas dentárias, especificamente 

durante os tratamentos ortodônticos.

Para pacientes que sofrem de apinhamento dentário médio, é uma boa 

opção sem ter que fazer extrações.

No entanto, também é usado para reduzir os espaços negros que geralmente 

surgem após o tratamento ortodôntico.

Ao eliminar o triângulo formado por dois dentes, ao reduzir a largura pelas medidas 

necessárias, permite que as gengivas tenham espaço suficiente para se recuperar e 

crescer, cobrindo a mancha preta que se forma.

A sigla IPR é uma sigla em inglês que significa Redução Interproximal, e consiste em uma 

tecnica ortodontica usada para criar espaços mínimos necessários para o tratamento.

Os pacientes que necessitam de tratamento ortodôntico odontológico IPR são aqueles que sofrem 

um grau moderado de apinhamento dentário. Este procedimento reduz a largura dos dentes entre 0,2 

e 0,5 milímetros. A área que é reduzida são as laterais, ajustando-as para encontrar o espaço necessário 

para posicionar os dentes esteticamente.
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MIR 2.0
Models
Modelos

Yellow 
Amarillo
Amarelo

Red 
Rojo

Vermelho
Blue 
Azul

Green 
Verde

Grit Size

Ref.

Width

Advertencia: Es importante no omitir la secuencia MIR, en caso de 
dientes extremadamente apretados puede producirse la fractura de 
la tira abrasiva.

Warning: It is important not to skip the MIR sequence, in cases of 
extremely crowded teeth the fracture of the abrasive strip may occur.

Advertência: É importante não pular a sequencia do MIR, em casos de 
dentes extremamente apinhados pode ocorrer a fratura da tira 
abrasiva.
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Length

Interproximal Space
DOUBLE SIDE

02 units. 02 units.

Interproximal Space
ONE SIDE

Thinning only  or ONE SIDE
 at the same time.DOUBLE SIDE

Desgaste solo en  o en UNO LADO
 al mismo tiempo.AMBOS LADOS

Desbaste somente de  UM LADO
ou de  ao AMBOS OS LADOS
mesmo tempo.

0,10 mm

0,05 mm

4 mm 4 mm

0,20 mm

0,10 mm

0,40 mm

0,20 mm

0,30 mm

0,15 mm

Medium Coarse

ONE SIDE

Strip thinning on double sides. 
Tira con desgaste en ambos lados. 
Lixa com desbaste dos dois lados. 

O

DOUBLE SIDED

Strip thinning only one side.  
Tira con desgaste solo en uno lado.
Lixa com desbaste somente de um lado.

Extra Fine Fine

02 units. 02 units.
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MIR2.0  - Sequence | Secuencia | Sequência

D DOUBLE SIDE

O ONE SIDE

White
Blanco

15 mm

4 mm

0,05 mm

Saw

02 units.

10.323.221


