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Instruções de utilização  
 

Cera de parafina 
 

【Indicações de utilização】 

1. Uma placa de cera é aquecida com uma chama e, se necessário, a película é pressionada no modelo para criar a base da 

dentadura. 

2. Quando estiver moderadamente macia, enrolar para cima até formar uma barra. 

3. A cera em forma de barra é moldada numa forma tipo ferradura e é pressionada contra a placa de base. 

4. As partes de cima e baixo são adicionadas ou recortadas para completar a placa de mordida. 

5. Os ajustes da base da dentadura oclusal, a disposição dos dentes artificiais e o fabrico da dentadura de cera são realizados 

de acordo com a prática comum. 
 

【Atenção】 

1. Quando incinerar este material, instalar um sistema de exaustão local, uma ventoinha de ventilação, etc. para evitar 

trabalhar num compartimento fechado e não inalar o fumo e o vapor gerados pela incineração. 

2. Se ocorrerem quaisquer problemas, tal como a mistura de matéria estranha antes ou durante a utilização deste material, 

descontinuar a utilização. 

3. Quando utilizar este material, ter cuidado para não se queimar. 
 

【Nota importante】 

1. Não utilizar para pacientes com hipersensibilidade, como erupção cutânea ou dermatite, a este material. 

2. Um utilizador com uma erupção cutânea, ou outra hipersensibilidade a este material deve usar luvas e evitar o contacto 

direto com este material. 

3. Os pacientes que desenvolverem sintomas de hipersensibilidade, como erupção cutânea, vermelhidão, úlcera, inchaço, 

comichão e dormência devido à utilização deste material devem descontinuar a utilização e consultar um médico. 

4. Um utilizador que desenvolver sintomas de hipersensibilidade, como erupção cutânea, eczema, vermelhidão, úlcera, 

inchaço, comichão ou dormência devido à utilização deste material deve descontinuar a utilização e consultar um médico. 

5.  Aconselhar os utilizadores e doentes de que quaisquer acidentes graves que envolvam o dispositivo devem ser 

comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro em que o utilizador ou doente reside. 
 

【Armazenamento】 

・ Armazenar num local fresco e escuro. 

・ Não deixar o produto num local quente (por ex., próximo de um forno ou à luz solar direta). 

・ A área de utilização e armazenamento deve estar equipada com um sistema de extinção de incêndios. 

・ Armazenar num local onde o incêndio é estritamente proibido, e não armazenar em grandes quantidades de uma só vez. 

・ Evitar a luz solar direta durante o armazenamento e transporte. 

・ Armazenar e gerir corretamente de forma a que apenas trabalhadores dentários possam tocar no material. 

 

【Data de expiração】 

Não há data de validade definida, mas deve ser utilizada no prazo de 10 anos a partir da data de fabrico. 
 

【Potencial perigo】 

Este produto pode causar reações alérgicas, como erupção cutânea e dermatite. 
  

 

【Fabricado por:】 
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