
Indicação:
Para uso em polimerização de prótese dentária.

Características/Benefícios:
• Modelo inédito.
• Para uso nas técnicas convencional e micro-ondas.
• Confeccionada em polímero de altíssima rigidez (Plástico de Engenharia).
• Excelente propriedade térmica.
• Superior resistência mecânica.
• Sistema de aperto em aço inoxidável.
• Facilidade na demuflagem devido aos ângulos internos autoexpulsantes.
• Proporciona facilidade de inclusão pois duas partes se adaptam de uma única

meneira, sem possibilidade de fechá-la errada (Base de Mufla e Contra-Mufla).

Apresentação:
Unidade composta por Base de Mufla e Contra-Mufla, parafusos para aperto, chave multiuso e instruções de uso.

Composição:
Plástico de Engenharia e insertos de aço inoxidável.

Instruções de Uso:
A MUFLA VIPI STG foi desenvolvida para o processo de polimerização de resinas acrílicas, nas técnicas convencional e micro-ondas;
Apesar das paredes internas da MUFLA VIPI STG serem ultra-polidas, sugerimos a aplicação de vaselina em pasta para uma melhor 
demuflagem;
Aplicar vaselina em pasta nas bordas da mufla antes da prensagem da resina, evitando assim possíveis sobras impregnadas na mufla.
Para a preparação da Base, proceder da seguinte forma:
Posicionar o disco de demuflagem no orifício da Base;
Verter o gesso na Base da MUFLA VIPI STG;
Posicionar o modelo no centro da Base e completar com gesso até o limite da borda da Base. 
Observação: Não deixar resíduo de gesso na borda da Mufla.
Após o endurecimento do gesso, isolá-lo como na técnica convencional.  
Recomendamos, nesta fase, a aplicação de muralha de silicone (LABOR MASS) para a obtenção de melhores resultados e maior 
facilidade na demuflagem.
Para verter o complemento do gesso, proceder da seguinte forma:
Posicionar a Contra-Mufla e apertar os 4 parafusos do conjunto;
Preparar uma massa de gesso mais fluida, vertendo-a pelo orifício maior da Contra-Mufla.
ACRILIZAÇÃO:
Preparar a resina acrílica, de acordo com as orientações do fabricante, considerando a técnica utilizada (convencional ou 
micro-ondas),  transportá-la para o interior da Mufla e colocar uma folha plástica separadora sobre a resina.
Fechar a MUFLA VIPI STG e levar à prensa, fazendo a  prensagem de prova.
Abrir a Mufla, recortar o excesso, isolar o modelo, certificando-se de que não há resíduo de gesso ou resina sobre as bordas da Mufla 
e orifícios dos encaixes. Fechar novamente sem a folha plástica separadora e fazer a prensagem definitiva.
Após a prensagem final (1000 Kgf), e ainda sob pressão instalar os parafusos até que a arruela dos mesmos encoste na superfície da 
Mufla, e com a chave Allen que acompanha o produto, dar somente mais ¼ de volta após o encosto da arruela do parafuso.
Recomendações: para a técnica de micro-ondas recomendamos o uso de forno com prato giratório. 
Independente da técnica utilizada recomendamos o resfriamento da Mufla VIPI-STG em temperatura ambiente.
Para a abertura da MUFLA VIPI STG, basta utilizar a própria chave Allen (ponta-fenda), inserindo-a nas cavilhas laterais do corpo da 
Mufla.
Para a demuflagem utilize, sempre, um martelo de borracha ou plástico.
DIMENSÕES DE MUFLA:
Medida externa: 12cm x 12cm
Medida interna: 8cm x 10cm
Altura da Base: 24mm
Altura da Contra-Mufla: 30mm
ATENÇÃO IMPORTANTE: APÓS O APERTO FINAL, AINDA SOB PRENSAGEM, COLOQUE OS PARAFUSOS APERTANDO SOMENTE ¼ 
DE VOLTA APÓS O ENCOSTO COM A ARRUELA.
CICLO DE POLIMERIZAÇÃO POR ENERGIA DE MICRO-ONDAS
Indicado para Resina VIPI WAVE STG.
Os ciclos variam de acordo com as Potências dos fornos:
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20
min

+ 5
min

Com 20/30% de Potência

Com 80/100% de Potência

Com 10/20% de Potência20
min

+ 5
min Com 50/60% de Potência

Com 10% de Potência20
min

+ 5
min Com 30/40% de Potência

A
 -

 R
ev

.0
1



A
 -

 R
ev

.0
1

Advertências/Precauções:
• Sempre que for utilizar a MUFLA VIPI STG, durante as prensagens, passar uma camada de vaselina em pasta nas bordas da Mufla,

evitando que a resina grude no material de fabricação durante os anos, dando assim uma vida longa para o equipamento.

Validade:  
Prazo de validade indeterminado, com garantia de 2 anos.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

Responsável Técnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790 
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