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MANUAL DE INSTRUÇÕES
CERAMILL PONTIC

Manual de instruções

Tradução das instruções de operação originais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

33557-FB

Made in the European Union

2016-12-05

Os materiais de modelagem Ceramill são materiais sintéticos
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não endurecidos à luz, nas consistências fluidas e moldáveis.
Ceramill Pontic (760 522) tem uma consistência maleável
e é usado para a modelação de pontes. Para o isolamento de
gesso ou de verniz fosco contra resina de modelagem, serve
o isolamento Ceramill Sep (760561) apropriado para o material
sintético de modelagem.
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MANIPULAÇÃO

Comprimento de onda de polimerização

400 - 500 nm

Tempo de polimerização		

7 sec

Profundidade de polimerização		

≤ 1mm

Dados válidos para Ceramill Pontic, com base num pedido à temperatura ambiente.

Resinas foto-polimerizáveis se encolhem durante a
polimerização.

As partes intermediárias da ponte, feitas de Ceramill Pontic deve,
primeiramente, ser unidas entre si 1. Após a completa polimerização, se deve então fixar, sucessivamente, com Ceramill Gel nas
colunas terminais 2 e 3.
Assim, evita-se potenciais distorções da estrutura.
A estrutura de material sintético pode, em caso de trabalhos
complexos, ou quando o desenho da estrutura for ambíguo, ser
colocado, temporariamente para o controle da adaptação, na
cavidade bucal do paciente. Esta verificação, isto é, o tempo
de permanência na cavidade bucal do paciente não é sempre
realizada em cada trabalho e leva apenas alguns minutos.

ARMAZENAMENTO

Instruções de armazenamento: Não armazenar acima de 25 °C.
Manter na embalagem bem original fechada. Proteger da luz.
Validade: 4 anos.

EFEITOS COLATERAIS

Paciente e utilizador: Materiais de modelagem Ceramill
podem causar reações alérgicas. Utilizador: O contacto frequente
e prolongado com material não polimerizado pode causar
irritação na pele.

INTERAÇÕES

Não existem interações conhecidas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Paciente e utilizador: Materiais de modelagem Ceramill não
deveriam ser usados se houver uma alergia a qualquer um dos
ingredientes.

NOTAS DE AVISO E DE SEGURANÇA

Observar a ficha de dados de segurança. Pode provocar uma
reacção alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos
com efeitos duradouros. Evitar respirar as poeiras/fumos/
gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de protecção/
vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Evitar
a libertação para o ambiente. Em caso de irritação cutânea:
consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:
lavar abundantemente com água. Eliminação do conteúdo do
recipiente de acordo com as diretivas locais/regionais/nacionais/
internacionais.

CLÁUSULA DE GARANTIA /
DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Recomendações técnicas para aplicação, se eles são dadas
oralmente, por escrito ou no decurso de instruções práticas, são
consideradas diretivas. Nossos produtos estão sujeitos a um
desenvolvimento contínuo. Portanto, reservamo-nos o direito
a alterações no manuseio e na composição.

DADOS TÉCNICOS

							

Pontic

Resistência à flexão

		

40 MPa

Módulo de elasticidade

		

1000 MPa

Alongamento de ruptura

		

12 %

Cor 		

		

azul

Composição química:
Ceramill Pontic: materiais sintéticos de modelagem dental,
endurecidos à luz, à base de metacrilato.

EMBALAGENS / ACESSÓRIOS

760522

Ceramill Pontic – Embalagem à 2 unid.

760561

Ceramill Sep – Isolamento do gesso ou do verniz

				

fosco contra o material sintético de modelagem

Fichas de dados de segurança e declarações
de conformidade, podem ser obtidos a pedido, em
www.amanngirrbach.com.
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