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Caracterização de Gengivas

VEIAS
Fios de Rayon
Pigmentos 
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Indicação:
Resinas acrílicas para próteses totais, sobredentaduras totais permanentes, removíveis 
parciais dentadura e rebases e caracterização e coloração individual dos aparelhos protéticos.

Contraindicações:
o material contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele 
(dermatite de contato alérgica) ou outras reações alérgicas em pessoas suscetíveis.
Em casos raros, resultam em sintomas clínicos, como síndrome de ardor na boca 
ou sinais de estomatite.

Advertências/Precauções:
• Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico, montagem, articulação 
e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.
• Somente para uso odontológico.
• Pode formar misturas ar/pó inflamáveis.
• Não deixar material não polimerizado entrar em contato com a mucosa do paciente. 
O calor da polimerização pode causar queimaduras.
• Como em todas as resinas acrílicas, recomenda-se o manuseio do produto em locais 
ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e óculos de proteção; entretanto, o manuseio não 
é recomendável para gestantes, lactantes e pessoas com sensibilidades reconhecidas para este tipo de produto.
• Conservar ao abrigo de luz e calor.
• Não descartar os resíduos em esgotos e cursos d’água ou no lixo doméstico.
• Descarte o produto de acordo com as normas locais.
• O pó contém um iniciador de polimerização orgânica que pode degradar se armazenado a uma temperatura excessivamente alta.

Instruções de Uso:
Antes de iniciar qualquer trabalho, os recipientes devem estar completamente limpos e livres de vestígios de cera ou graxa.
Vide livro técnico em Anexo.

Características/Benefícios:
• Constitui um sistema de trabalho por conter método escrito que permite a repetição das caracterizações de forma científica.
• 16 padrões pré-definidos.
• O método permite a personalização da prótese de acordo com a coloração da gengiva do paciente.
• Para uso nas técnicas convencional e micro-ondas.
• Ausência de porosidades.
• Baixa absorção de água.
• Baixo monômero residual.
• Excelentes propriedades mecânicas.
• Excelente estabilidade dimensional.
• Brilho inigualável.
• Facilidade de escoamento, compactação, facilidade no acabamento, polimento e brilho.
• Pode ser usada com os líquidos VIPI CRIL PLUS (aditivado com Crosslink) ou VIPI WAVE.

Apresentações:
Pó: Frasco 80g
KIT COM:
6 frascos de resina pó de 15g cada;
2 frascos de veias;
Manual Técnico com método de aplicação
Observação: As resinas e veias também são vendidas separadamente para reposição.

Cores:
PÓ: Rosa Vermelho, Rosa Preto, Rosa Claro, Rosa Marrom, Rosa Roxo e Rosa Médio.
PÓ (CORES ATÍPICAS): Roxo 1 R1FS, Vermelho 1 V1FS, Vermelho 2 V2FS
VEIAS: Vermelho e Roxo.

Composição:
PÓ
Polimetilmetacrilato
Peróxido de Benzoíla
Pigmentos

Recomendações aos pacientes: 
Para aumentar a durabilidade da prótese, recomenda-se a higiene diária sem o uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Validade:  
10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro ANVISA no:
10216040028

Responsável Técnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790


