KIT POLIMENTO E BRILHO PARA CERÂMICAS/DENTES
CONTEÚDO: Crystar Past 2g (1 unidade); Mini Mandril (2 unidades); Roda de feltro dura (2 unidades);
Mini feltros (3 unidades).
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Crystar Past: Ultrapeg, Etileno Glicol, Carbonato de Cálcio, Quartzo Micronizado,
Corante 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 Polimento e Brilho destinam-se a promover o polimento e brilho ﬁnal em próteses
ﬁxas, onlays, inlays, laminados em cerâmica e esmalte de dentes naturais. Produtos de Uso Único.
Crystar Past: Pasta de uso odontológico, indicada para polimento e brilho em cerâmicas,
metalocerâmicas, inlays, onlays, laminados e para o esmalte em dentes naturais.
Mini Mandril: indicado para procedimentos odontológicos, utilizado para adaptação de discos
de feltro para promover o polimento e brilho de dentes ou próteses odontológicas.
Roda de Feltro Dura: utilizado em conjunto com o mini mandril, indicado para polimento e brilho
de porcelanas e dentes. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para polimento e brilho.
Mini Feltros: utilizado em conjunto com o mini mandril, são discos indicados para polimento e brilho
em cerâmicas e dentes. Pode ser utilizado com auxílio de pastas para acabamento, polimento e brilho.
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 e realizar
a limpeza e esterilização em autoclave do mini mandril.
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.
Crystar Past
Dispersar uma pequena quantidade do produto sobre uma roda de feltro já montada no micromotor.
Trabalhar em baixa rotação, efetuando leves movimentos sobre a superfície do material restaurador
e/ou dente natural. Prosseguir até alcançar o brilho natural na peça, restauração ou dente.
USO EM PRÓTESES FIXAS E METALOCERÂMICA
Após o desgaste com pontas diamantadas ou pontas montadas de carbeto de silício, dar acabamento com
lixa de granulação média e granulação ﬁna e ﬁnalizar com borracha.
Faça o polimento e brilho com Crystar Past, utilizando roda de feltro meio duro. O acabamento ﬁcará como
glaze. Ao ﬁnal remover o produto com água
USO EM INLAYS, ONLAYS E LAMINADOS DE PORCELANA
Em casos de inlays e onlays em porcelana, não realizar o ajuste oclusal antes da peça estar deﬁnitivamente
cimentada.
Quando houver necessidade de desgaste em contatos prematuros e interferências, usar pontas de
silicone e dar o brilho ﬁnal com Crystar Past, usando mini feltro e mini mandril.
Casos de laminados de porcelana faz-se necessário inúmeros ajustes na região incisal, devido
interferências dos movimentos protusivos e latero protusivos, além de ajustes estéticos. Ao término
desses procedimentos, efetuar o acabamento com pontas de silicone e brilho ﬁnal com Crystar Past
usando mini feltro. Ao ﬁnal remover o produto com água.
USO EM PORCELANA GLAZEADA
Caso o proﬁssional realize algum desgaste para ajuste da peça, não será necessário outro glaze, basta usar
Crystar Past com roda de feltro meio macia. Ao ﬁnal remover o produto com água.
USO EM ACABAMENTO E BRILHO DE ESMALTE (DENTES NATURAIS)
Após o uso da pasta proﬁlática, dar acabamento com lixa de granulação média e granulação ﬁna e ﬁnalizar
com borracha para deixar a superfície bem lisa. Em seguida, utilizar Crystar Past para o brilho ﬁnal. Remover
o produto com água. Com este procedimento o proﬁssional eliminará placas bacterianas e poderá remover
possíveis manchas de nicotina em pacientes que fazem uso do tabaco.
USO EM RETIRADA DE BRAQUETES
Após a retirada dos braquetes, fazer a proﬁlaxia com pasta proﬁlática, dar acabamento com lixa
de granulação média e granulação ﬁna e ﬁnalizar com borracha para deixar a superfície bem lisa.
Dar o brilho ﬁnal com Crystar Past e mini feltro. Ao ﬁnal, remover o produto com água.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Não utilizar o mandril em alta rotação e 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.
Após o uso, desparafusar e descartar a roda de feltro em local apropriado.
Realizar a assepsia do mini mandril e esterilizar em autoclave.
Manter o produto fora do alcance das crianças.
CONTRAINDICAÇÕES
O produto não apresenta contraindicações quando utilizado para a ﬁnalidade a qual se destina,
seguindo suas instruções de uso.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Conservar os produtos em local seco e arejado.
Conservar ao abrigo da luz e do calor.
Manter os produtos em suas embalagens originais.
VALIDADE: Vide embalagem de cada produto.
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