KIT ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA COMPOSTA
CONTEÚDO: Pasta Poli I (1 unidade); Pasta Poli II (1 unidade); Foto Gloss Pasta (1 unidade); Mini Mandril (2
unidades); Roda de Feltro Macia (2 unidades); Mini Feltros (3 unidades).
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Pasta Poli I: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado,
Corante, Pedra Pomes, Óxido de Alumínio. Pasta Poli II: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio,
Quartzo Micronizado, Óxido de Alumínio. Pasta Fotogloss: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio,
Quartzo Micronizado e Diamante em pó. Roda de Feltro Dura e Mini Feltros: Fibra de lã. Mini Mandril: Latão.
INDICAÇÃO DE USO
Os materiais do Kit para Acabamento e Polimento destinam-se a promover o acabamento e brilho ﬁnal em
resina composta, proporcionado um polimento ﬁno na restauração. Produtos de Uso Único.
Pasta Poli I e Poli II: As pastas POLI I e POLI II são indicadas para acabamento inicial e brilho de resina
fotopolimerizável, amálgama e esmalte de dentes naturais.
Pasta Fotogloss: A Pasta Fotogloss é indicada para o polimento de restaurações em resina
fotopolimerizável.
Mini Mandril: Indicado para procedimentos interdentais, utilizado para adaptação de discos de feltro
para promover o polimento de dentes ou próteses odontológicas.
Roda de Feltro Macia: Utilizado em conjunto com o mini mandril, indicado para o polimento e brilho
de provisórios. Pode ser utilizado com o auxílio de pastas para polimento.
Mini Feltros: Utilizado em conjunto com o mini mandril, são discos indicados para polimento e brilho
em resina, indicado para provisórios. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para polimento.
INSTRUÇÕES DE USO
Mini Mandril
Realizar a assepsia do mini mandril com sabão e antisséptico suave e esterilizar em autoclave. Retirar
o mini parafuso, encaixar a roda de feltro na ponta do mandril e parafusar até a ﬁxação total da roda
de feltro. Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado. Realizar a limpeza
do mini mandril e esterilizar em autoclave.
Roda de Feltro Dura e Mini Roda de Feltro
Montar a roda de feltro na ponta do mini mandril em contra ângulo, operando em baixa rotação.
Após o uso, descartar o produto em local apropriado.
Pasta POLI I, POLI II e FOTOGLOSS
Aplicar uma pequena quantidade do produto sobre uma roda de feltro já montada. Trabalhar em
baixa rotação, efetuando leves movimentos sobre a superfície do material restaurador e/ou dente
natural. Prosseguir até alcançar um brilho natural.
Acabamento e brilho em resina fotopolimerizável.
Após o acabamento com pontas diamantadas ou brocas multilaminadas, utilizar as pastas
sequenciais POLI I e POLI II para polimento em resina composta com o auxílio de mini-feltros
(ou taça de borracha) e mini mandril em contra ângulo de baixa rotação.
Lavar abundantemente com água para remover os resíduos das pastas POLI I e POLI II.
Em seguida, utilizar a pasta FOTOGLOSS para o brilho ﬁnal em outro feltro montado em baixa
rotação, por meio de movimentos leves sobre a superfície. Remover o produto com água.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Não utilizar o mandril em alta rotação. Realizar a assepsia do mandril com sabão e antisséptico suave
e esterilizar em autoclave.
O feltro deve ser adequadamente descartado após o uso.
Recomenda-se que o uso seja restrito aos proﬁssionais da área de odontologia.
O produto deve ser utilizado até a data de validade descrita na embalagem.
CONTRAINDICAÇÕES
O produto não apresenta contraindicações quando utilizado para a ﬁnalidade a qual se destina, seguindo
suas instruções de uso.
Recomenda-se que o uso seja restrito aos proﬁssionais da área de odontologia.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar os produtos em local seco e arejado, ao abrigo da luz e do calor.
Manter os produtos em suas embalagens originais.
Manter o produto fora do alcance de crianças.
VALIDADE: Vide embalagem de cada produto.
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