Outubro 2019 (4a Edição)
Material de registo de mordida em Polissiloxano de Vinil

SOLEBITE
INSTRUÇÕES DE USO
【Advertência】
APENAS PARA USO DENTÁRIO
【Avisos】
Não aplicável para pacientes com pele sensível e/ou
eflorescências.
Polissiloxano de Vinil pode causar irritação ou outras reações
alérgicas.

(1)

(2)
【FORMA ,ESTRUTURA e Princípio】
(3)

[FORMA]
PASTE
[Ingrediente Principal]
Polidimetilsiloxano、Dióxido de Silício
[Princípio]
Curado por adição de polimerização durante
a mistura de Base e Catalisador
[Acessórios]
Pontas de Mistura
[Conteúdo]
1 Caixa contém;
Cartuchos（Base + Catalisador）50ml×2
Pontas de Mistura Verde 3pc

(4)

【Armazenamento e Expiração】
[Armazenamento]
O produto deve ser armazenado em uma área seca, fora da luz
solar direta e entre 0-30°C
[Expiração]
Mostrado na caixa e/ou no cartucho
（Ex.:
2019-10 representa o uso antes Oct. 2019）

【Uso pretendido】
SOLEBITE é um Material de registo de mordidas em
Polissiloxano de Vinil para uso na cirurgia e laboratório.
SOLEBITE ajuda a realocar os modelos superior e inferior para
produção de coroas, pontes e outras próteses.

【Dados técnicos】
Cor
Base/ Catalisador taxa de mistura
Tempo de Trabalho
Tempo na boca
Variação dimensional após 24hr
Dureza

【Instruções de uso】
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

NÃO use em pacientes que possam ter tido reações
alérgicas com SOLEBITE ou quaisquer produtos similares.
Se ocorrerem reacções alérgicas, pare imediatamente e
consulte um médico.
O contato com luvas de látex pode impedir que o
vinilpolissiloxano configure-se. Evite contato direto ou
indireto com luvas de látex.
A impressão requer lavagem sob água corrente e
desinfecção com material adequado.
O Vinil Polissiloxano é quimicamente resistente e não
mancha a roupa.

Insira o cartucho no Dispensador.
Antes de ligar a ponta de mistura, garantir que os 2
componentes (Base e Catalisador) são aplicados
uniformemente, exercendo uma ligeira pressão no
dispensador.
Conecte a ponta de mistura e certifique-se de que a ponta
esteja corretamente travada, girando no sentido horário por
90 graus.
Pressione o interruptor da alavanca para aplicar o
SOLEBITE na superfície oclusal por 20 segundos.
Peça ao paciente para morder. Sugerimos a aplicação de
material adicional à superfície bucal para garantir detalhes
finos.
Deixe por 30 segundos até curar e depois retire da boca do
paciente.
Retire a ponta de mistura do cartucho e volte a colocar a
tampa.
Aparar material desnecessário.
Tempo de Trabalho（23℃）：20 segundos
Tempo de Configuração：30 segundos

Azul claro
1:1
20 seg.
30 seg.
-0.1% ou menos
90 Shore A

【Informações do fabricante】
Fabricante：Premium Plus Japan Co., Ltd.
1-13-5, Haradaminami, Toyonakashi,
Osaka, 561-0805 Japan
T: +81 72-735-7101 F: +81 72-735-7102
info@premiumplus.jp
www.premiumplus.jp
Feito no Japão
【Observações importantes】
Serviços de consultoria sobre o uso de nossos produtos, fornecidos de qualquer forma,
seja verbal, escrito ou através de demonstrações, baseiam-se no estado atual da
odontologia e do nosso know-how. Devem ser considerados informações não

「Precaução」
(1) Tempo de trabalho e/ou tempo de configuração na boca
pode mudar devido às condições de armazenamento,
temperatura do ar e umidade. É portanto um requisito
verificar se o material está devidamente ajustado e curado
antes de retirar da boca.
(2) A tampa dos cartuchos pode ser reutilizada, portanto, deve
ser mantida limpa para evitar contaminação cruzada.
(3) Tenha cuidado com o reflexo de vomitar. Use a resposta
apropriada, se necessário.
(4) Ter o paciente enxaguar após o uso de SOLEBITE

vinculativas, também se o produto é adequado para o uso planejado. O uso e a
aplicação pelo usuário ocorrem sem o controle possível da empresa e estão, portanto,
sob a responsabilidade do usuário. A eventual responsabilidade por danos é limitada
ao valor dos bens fornecidos pela Empresa e utilizados pelo usuário.
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