
Platinum TRI
Ficha Técnica

Dente Acrílico

INDICAÇÃO DE USO 
 
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, 
overdentures, coroas ou pontes temporárias. 
 
CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS  
 
ü Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista. 
ü Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação 
Cruzada (DLC). 
ü Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e 
detalhes. 
ü Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico. 
ü Contém carga de OMC, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão 
ü Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz 
aderir melhor à base. 
ü Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais. 
ü Pigmentos biocompatíveis. 
ü Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista. 
ü Cumpre ISO 22112 
ü Angulação de 33º nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão. 
 
MODELOS 
Anteriores Superiores: 
SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SF3, SF4, SG2, SG3, SH1, 
SH3, SH4, SI1, SI2, SL1, SL2, SL4, P18. 
Anteriores Inferiores: 
IK2, IK3, IK5, IK6, IK7, IK9, IK10, IK12, P18. 
Posteriores Superiores e Inferiores: 
PM2, PM3, PM4, PM5, PM6. 
 
CORES 
1A, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 3E, 4B. 
 
COMPOSIÇÃO 
· Polimetilmetacrilato 
· EDMA 
· Fluorescente 
· Pigmentos Biocompatíveis 

· Cerâmica Organicamente Modificada 
 
INSTRUÇÕES DE USO 
Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle 
microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual. 
Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base dos dentes com uma 
ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor 
de ceras REMOVEC. 
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ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 
Conservar ao abrigo de luz e calor. 
Somente para uso odontológico. 
Utilizar tabela de articulação e escala de cor Platinum TRI. 
 
CONTRAINDICAÇÕES 
Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os 
procedimentos usuais. 
 
VALIDADE: 10 anos a partir da data de fabricação. 
 
ANVISA: 
Registro ANVISA Nº: 81912530001 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291 
 

     Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Com.,
Importação e Exportação Eireli - ME
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