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Discos de Feltro

Discos de feltro indicados para polimento de compósitos, amálgama, metais, cerâmica e 
esmalte dental com pasta abrasiva à base de óxido de alumínio ou diamante. 

Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na extremidade do mandril. 
Certifique-se de que o disco está completamente fixado ao mandril. Aplicar a pasta sobre 
o disco. Utilizar o produto em baixa rotação, exercendo pouca pressão, em movimentos 
circulares, com toques intermitentes.

Tamanhos: 8mm e 12mm.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização 
pode causar contaminação cruzada. Recomenda-se que a utilização do produto seja 
sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos 
soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada 
alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. Não utilizar o produto em 
rotação superior a 4000 RPM. Use proteção ocular para se proteger contra partículas 
(dentistas e pacientes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. Os 
dispositivos rotativos devem ser manuseados com cuidado e controle para evitar 
ferimentos no paciente. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode 
resultar em lesões locais. O uso de técnicas de sucção aplicadas durante o procedimento 
ajuda a limitar o problema de descarga de partículas durante o uso de instrumentação 
rotatória. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao 
fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou 
pacientes estão estabelecidos.

Composição: Feltro de lã.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Ref.
0.3044
0.3043

Código
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Conteúdo
Discos de feltro 8 mm - 12 unid.
Discos de feltro 12 mm - 12 unid.
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