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INDICAÇÕES DE USO
Bastões para acabamento e brilho em prótese dentária.
CARACTERÍSTICAS
 Melhor resultado e agilidade no trabalho.
 Fórmula balanceada que não agride a
escova de polimento.
 Produto único no mercado.
 Polimento e acabamento à seco.
 Brilho sem sujeira.
 Não adere as ameias da prótese.
 Diminui o risco da infecção cruzada.
 Facilita a limpeza do trabalho.
INSTRUÇÃO DE USO
Após os processos de polimerização, resfriamento total e extração da prótese da Mufla, retirar os
excessos de resina ainda existentes com broca tungstênio ou pedra abrasiva;
Com o objetivo de acabar com as imperfeições, utilize no mandril LIXA IMODONTO e deslize toda a
superfície da prótese sobre a lixa;
Para acabamento comece utilizando em motor tipo torno, com velocidade baixa, escova de cerdas nº
10 ou 120. Aplique primeiramente o bastão IMOBRIL HARD ACABAMENTO, na cor azul, na escova e
passe toda a extensão da prótese pela escova. Esta etapa substitui o uso da Pedra Pomes Pó, trazendo
limpeza, praticidade, higiene e diminuindo consideravelmente o risco de infecção cruzada.
Para obter brilho finalizar utilizando o bastão IMOBRIL SOFT POLIMENTO, na cor branca, aplicando-o
em uma escova de flanela. Assim que houver aderência do produto na escova, passar a prótese na
mesma até obter o resultado desejado.
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES
 Conservar ao abrigo de calor.
 Utilizar equipamento de proteção individual.
EMBALAGENS
ACABAMENTO (HARD): Bastão de 150g.
POLIMENTO (SOFT): Bastão de 150g.
COMPOSIÇÃO
Dióxido de Silício
Pigmentos
Ceras Artificiais
ARMAZENAMENTO
Para preservar as qualidades do produto, guardá-lo bem fechado.
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VALIDADE
5 anos a partir da data de fabricação.
ANVISA Nº
“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“
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Mauro Rodrigo Vieira CRQ-IV: 04366291

Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Ltda.

Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo – Brasil
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113
www.imodonto.com - sac@imodonto.com - Fone: (19) 3565-2716
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