Ficha Técnica

Remove - C
REMOVEDOR DE CERAS

VERSÃO 001

PRODUTO
Removedor de Cera - REMOVE–C
INDICAÇÃO DE USO
O remove – C é indicado para a remoção de resíduos de ceras e gorduras na confecção
de próteses odontológicas e limpeza de gorduras e graxas em geral.
CARACTERÍSTICAS

Pode ser utilizado na técnica tradicional ou de micro-ondas

Retira qualquer resíduo de cera, gorduras e graxas, colaborando para maior aderência do
dente na base da prótese.

Inodoro, não deixa qualquer tipo de resíduo.
EMBALAGENS
250ml e 500ml
COMPOSIÇÃO
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS AROMÁTICOS
INSTRUÇÕES DE USO

Após a inclusão na Mufla e cura do gesso, deve-se retirar a cera, uma vez que os dentes já
estão posicionados.
Para isso, aquecer a água num recipiente separado.
Mergulhar a Mufla por cerca de 5 minutos nesse recipiente e abrir para retirar a cera derretida.
Lavar as superfícies internas da Mufla com mecha de algodão embebida em Remove-C, friccionando
por toda a área, para retirar resíduos da cera. Esta operação de limpeza deve ser repetida, se necessário.
Caso utilize a Mufla para micro-ondas, realizar o aquecimento no forno micro-ondas por 3 minutos
em potência baixa. Para tirar os resíduos da cera, umedecer o algodão Remove-C, friccionando sobre
a área a ser limpa. Para limpeza ainda mais completa, preencher a cavidade da Mufla com uma mecha
de algodão seco; fechar a Mufla e em seguida, repetir a operação de aquecimento no forno de
micro-ondas.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

Recomenda-se o manuseio do produto em locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos
de proteção;

Conservar ao abrigo da luz e calor;

Produto inflamável e volátil;

Manter o frasco fechado;

Usar longe do fogo;

Não aplicar em superfícies aquecidas;

Manter fora do alcance das crianças;

Evitar contato com a pele e com os olhos;

Se causar irritações, lavar com água corrente;

Se ingerido acidentalmente, beber água e não provocar vômito. Provocar auxílio médico.
REGISTRO DA ANVISA N°:
“Produto não destinado a saúde, dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC
24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973“

VALIDADE
5 anos a partir da data de fabricação.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291
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