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1. Geral

1. Overview

• Categoria de produto: Bloco de cerâmica feldspática com leucita;
• Nome do produto: Rosetta BM;
• Finalidade de uso: Este produto é usado para fabricação de dentes
artificiais para restaurar a função e o aspecto estético do dente;
• Embalagem: Veja a etiqueta do produto.

• Product Category : Feldspatic ceramic leucite Block;
• Product Name : Rosetta BM;
• Intended Use of the Device: This product is used to make artificial
tooth in order for damaged tooth to get its function and beauty restored;
• Packaging Unit : Refer to HASS standard package.

2. Instruções

2. Instructions for use
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(1) Preparation for use
Acabamento

Polimento

3. Precauções

Check the defects of the product for any damage or crack before use.
CAD/CAM
Design

Scan

1- CUIDADOS ANTES DO USO
(1) Checar se o produto não está danificado ou com rachuras.
(2) Não danificar a fresa do CAD/CAM ao inserir ou retirar o bloco.
(3) Cuidado com as mãos ao manusear o produto perto da fresa.
(4) A presilha deve ser encaixada no local adequado.
(5) Limpar a poeira que vir a ser formada com a operação da máquina de CAD/CAM.
(6) Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso
pode vir a danificar o produto.
(7) Manter o produto fora do alcance de crianças.
2- ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO APÓS USO
(1) Armazenar o produto em temperatura ambiente e em local livre
de umidade.
(2) Manter o produto fora do alcance de crianças.
(3) Embalar e armazenar o produto apropriadamente para que ele
não seja danificado.
(4) Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso
pode vir a danificar o produto.
(5) Armazenar o produto em temperaturas que possam ir de
0ºC~40ºC e umidade relativa de 10%r.H ~90%r.H, em pressão atmosféricas de 500hPa~1060Hpa.
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3. Cautions
(1) CAUTIONS BEFORE USE
• Check the defects of the product for any damage or crack before use.
• Be careful not to damage the milling tool of the CAD/CAM machine
when attaching or detaching the product.
• Be careful not to get your hand caught in the milling tool.
• The jig should be attaching to an accurate location.
• Suppress or remove the dust which may occur during the operation
of CAD/CAM machine.
• Do not drop the product on the ground or apply heavy force as it
may damage the product.
• Keep the product out of reach of infants and children.
(2) STORAGE AND MAINTENANCE BEFORE USE
• Store the product at room temperature in a dry place.
• Pack and store the product properly to ensure that it is not damaged.
• Store the product at temperatures ranging from 0ºC~40ºC, in combination with relative humidity of 10% r.H ~ 90% r.H, under atmospheric pressures ranging from 500 hPa ~ 1060 hPa.

4. Mechanical and Physical Properties

4. Propriedades físicas e mecânicas

• Material : Feldspatic ceramics leucite.
• Flexural Strength : over 120 MPa.
• Chemical Solubility : below 100 ug/cm2.
• Coefficient of Thermal Expansion : 10.0 (±0.5) x 10-6K-1

(1) Material: Cerâmica feldspática leucita.
(2) Resistência compressiva: acima de 120 Mpa.
(3) Solubilidade químida: Abaixo de 100 ug/cm2.
(4) Coeficiente de expansão termal: 10.0 (±0,5) x 10-6K-1

*This is a single use product *Do not resuse.
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