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Geral

• 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.

Instruções

Precauções

(1) CUIDADOS ANTES DO USO
• Checar se o produto não está danificado ou com rachuras.
• Não danificar a fresa do CAD/CAM ao inserir ou retirar o bloco.
• Cuidado com as mãos ao manusear o produto perto da fresa.
• A presilha deve ser encaixada no local adequado.
• Limpar a poeira que vir a ser formada com a operação da máquina 
de CAD/CAM.
• Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso 
pode vir a danificar o produto.
• Manter o produto fora do alcance de crianças.

(2) ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO APÓS USO
• Armazenar o produto em temperatura ambiente e em local livre de 
umidade.
• Manter o produto fora do alcance de crianças.
• Embalar e armazenar o produto apropriadamente para que ele não 
seja danificado.
• Não derrubar o produto no chão ou aplicar força excessiva, isso 
pode vir a danificar o produto.
• 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.

Propriedades físicas e mecânicas

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

Pictograma

Importador :
OdontoMega Importação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Rui Barbosa, 640, Ribeirão Preto, SP  CEP 14015-120
Tel: (16) 3610.9636   CNPJ: 01.380.483/0001-60    Autorização ANVISA: 103520-4

Escanear
Desenhar
no CAD

Fresagem Caracterização 
(Maquiagem/Glaze)

Acabamento Polimento

EC REP

NON
STERILE

Não reutilizar

Lote

Fabricante

Cuidado

Data de fabricação

Representante autorizado 
na Comunidade Europeia

Código do produto

Não usar com embalagem 
danificada

Não estéril

Consultar instruções de 
uso


