
DENTES ARTIFICIAIS NEW ACE 

Dentes de Resina Acrílica 

 

【Embalagem】 Anterior: 6 peças/conjunto, 16 conjuntos/caixa   

Posterior: 8 peças/conjunto, 12 conjuntos/caixa 

 

【Composição Química】PMMA (polimetilmetacrilato), EGDMA, Óxido de Ferro, Carbono, Dióxido de      

Titânio). 

【Moldes】  Anteriores-superiores – T1, T2, T3, T4, T5, T6, TL4, TL5, TL6, TL7, S2, S3, 

S4, S5, S6, S7, S8, SS2, SS3, O2, O3, O4, O5.  

Anteriores-inferiores – L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, S3L, S4L. 

Posteriores- superiores – 28U, 30U, 31U, 32U, 34U, 36U, M28U, M30U, 

M32U, M33U, M34U, M36U.  

Posteriores- inferiores – 28L, 30L, 31L, 32L, 34L, 36L, M28L, M30L, M32L, 

M33L, M34L, M36L 

* Para a dimensão dos moldes, consulte a tabela de moldes. 

【Cores】   A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4,  

C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W0.5 

【Indicação de Uso】 Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses 

totais ou parciais. O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que 

requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Tendo passado por 

testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência. 

 

【Instruções de Uso】 

• Montar os modelos no articulador. 

• Montar os dentes na chapa de prova. 

• Mandar para o dentista provar o trabalho na boca do paciente. 

• Incluir o trabalho na mufla com gesso e após 1 hora retire a mufla. 

• Elimine a cera com água quente em abundância. 

• Após, prensar com acrílico de cura na água quente por 2 horas. 

• Retirar da mufla e dar acabamento com pedras e lixas. 

• Dar brilho final no torno de polimento com branco de Espanha. 

 

【Condições de Armazenamento e Transporte】 

• O Produto não necessita de cuidados especiais. 

• Conservar em local limpo, fresco, seco e longe da luz solar direta. 

 

【Advertências e Precauções】 

• Manter o produto em local limpo, fresco, seco, longe do contato com luz solar direta. 

• Informar ao paciente as medidas de higiene necessárias. 

• Não escovar excessivamente. 

• Não mergulhar em álcool ou substâncias acrílicas a materiais acrílicos. 

• Não raspar excessivamente o dente, pois isto pode resultar em quebra. 

• Ao preparar uma base para a prótese, recomenda-se preparar orifícios de retenção na superfície 

da base do dente e ter cuidado para não aderir o material de separação ao da superfície da base 

do dente (ao usar o material de separação do gesso). 

• Existe a possibilidade de danos ao cavar a base da prótese. Manusear com cuidado, utilizando 

uma pinça de gesso ou instrumento similar. 

• Para evitar a inalação de poeira durante o polimento, utilizar uma máscara e um dispositivo de 

sucção de poeira para o trabalho.  

• O dente não adere a outros materiais que não sejam de resina acrílica do tipo pó/líquido. Em 

caso de utilização de outro material na produção da base da prótese, prepará-la de acordo com o 

método especificado pelo fabricante. 

• Para remover manchas na cavidade oral (causadas por cigarros ou similares), aplicar areia de 

polimento e, após o polimento com uma escova, aplicar zinco branco (óxido de zinco) e polir 

utilizando um polidor de esmalte com cerdas macias. 

• Não utilizar adesivos instantâneos de cianoacrilato para fixar temporariamente o dente artificial, 

pois a superfície do dente pode descascar ou quebrar no momento da abertura após a 

polimerização. 

• Realizar o polimento de modificação em quantidade suficiente. 

• Caso o paciente ou operador apresente sintomas de hipersensibilidade, como erupções cutâneas, 

eczema, vermelhidão, úlceras, inchaço, coceira e dormência ao utilizar o produto, interromper o 

uso e consultar um médico. 

 

【Prazo de Validade】 

• 10 anos após a data de fabricação 

 



【Contraindicações】 

• O produto não apresenta contra-indicações, quando utilizado para finalidade a que se destina, 

seguindo suas instruções de uso. 

 

[Efeitos Adversos】 

• O produto não apresenta efeitos adversos, quando utilizado para finalidade a que se destina, 

seguindo suas instruções de uso. 

 

[Fabricado por:】 

YAMAHACHI DENTAL MFG.,CO. – JAPÃO 

54-1, Ochigara, Nishiura-Cho, Gamagori, Aichi-Pref, 443-0105 

 

[Importado e Distribuído por:】 

KOTA IMPORTS LTDA. 

CNPJ: 00.325.031/0001-12 AFE nº 1.03.207-4 

Rua Íris Memberg, 150 | Vila Jovina | Cotia – SP | CEP: 06705-150 

 

[Registrado por:】 

KOTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP 

CNPJ: 68.174.788/0001-96 AFE nº 1.03.705-4 

Rua Inácio Cervantes, 1019 | Parque Ipê | São Paulo – SP | CEP: 05572-000 

SAC: +55 11 4615 9200 | sac@kotaimp.com.br 

Responsável Técnica: Dra. Gláucia Kazumi Kobo Tamake – CRO/SP 17508 

Registro ANVISA N.º: 10370540036 

Validade: 10 anos após a data de fabricação descrita na embalagem. 


