
TERMO RO

Ÿ Facilidade no manuseio e aplicação para a 
execução do trabalho;

O material contém monômeros polimerizáveis que 
podem causar reações alérgicas em pessoas 
suscetíveis.

Líquido sem Cross: Frascos de 60ml, 120ml, 250ml, 
500ml, 1l e 5l.

Líquido: Metilmetacrilato e EDMA.

Cores

Ÿ Suporta variados métodos de polimerização 
para resina termopolimerizáveis;

Ÿ Garantia dos resultados especificados no 
produto final.

Apresentações

Líquido com Cross: Frascos de 60ml, 120ml, 250ml, 
500ml, 1l e 5l.

Características/Benefícios

Ÿ Testes durante todo os processos de fabricação;

Indicações

Contra Indicações

Ÿ Rigorosa seleção e testes de recebimento das 
matérias-primas;

Sem veias: Incolor e Cristal.

Resina Acrílica Termopolimerizável incolor e 
pigmentada, indicada para bases de próteses 
dentárias. Aplicável à prótese total removível, 
prótese total fixa (sobre implante), prótese parcial 
removível e reembasamentos.

Pó: Sachês de 14g e 20g e Frascos de 80g, 225g, 
450g, 1kg, 2,250kg e 5kg.

Ÿ Polimerização uniforme em todas as partes da 
prótese, mesmo nas peças espessas;

Com veias: Black, Rosa Claro, Rosa Escuro e Rosa 
Médio.

Composição

Pó: Polimetilmetacrilato, Peróxido de Benzoíla e 
Pigmentos Biocompatíveis.

Instruções de Uso

Antes de iniciar qualquer trabalho, os recipientes 
devem estar completamente limpos e livres de 

Prensagem

Após atingir a fase plástica, a resina deve ser 
aplicada na mufla previamente isolada da maneira 
preferida e, coberta por um filme plástico de 
polietileno de alta densidade. Levar a mufla à 
prensa e realizar a prensagem de prova (devagar 
até uma pressão de 1000kgf). Antes de polimerizar, 
a resina deve descansar por 20 minutos. Para 
aumentar a translucidez da resina e para evitar 
porosidades, é recomendado deixar a resina 
descansar por 2 horas, antes de iniciar a 
polimerização, caso esteja utilizando mufla 
metálica, seguir as recomendações do fabricante 
da mesma.

Ciclos de Polimerização

Após a prensagem definitiva, colocar a mufla 
comum na prensa de cocção (grampo) ou, fechar 
com os 4 parafusos e levar para polimerização. 

vestígios de cera ou graxa.
Os recipientes de mistura, as mãos e a espátula 
devem estar isentos de contaminantes para evitar 
alterações de cor. 
A temperatura ambiente recomendada para 
mistura e aplicação é entre 15ºC e 30ºC.
Preparar a resina Termo Pro observando a correta 
proporção entre pó e líquido: colocar em um 
recipiente de mistura, de preferência vidro, 6,5ml 
de monômero, de preferência com Crosslink. Em 
seguida, adicionar 14g de resina. Com uma espátula 
de plástico, mexer até que a mistura esteja bem 
homogênea. Aguardar a fase plástica, que se dará 
quando o material soltar das paredes do recipiente, 
para iniciar a inclusão.
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Colocar a mufla na polimerizadora, cobrindo-a com 
água. Fechar e injetar ar comprimido (60 libras). 
Ligar à rede elétrica, até atingir 120ºC. Desligar e 
deixar esfriar até 60ºC. Certificar-se de que não há 
pressão no interior da polimerizadora, abrir e retirar 
a mufla, para iniciar a demuflagem.

Colocar a mufla numa panela com 3 litros de água 
fria, ligar o fogão com chama baixa, deixando 
atingir 70ºC de temperatura. Manter esta 
temperatura por 30 minutos. Aumentar a chama 
para atingir 100ºC, manter a fervura por uma hora e 
meia e, em seguida, desligar a chama. Deixar esfriar 
a mufla dentro da água (até 40ºC),  por 
aproximadamente 20 minutos, antes de iniciar a 
demuflagem.

Acabamento e Polimento

Ÿ Líquido: Material inflamável, não tóxico (Ponto 
de fulgor: 10ºC/50ºF);

A seguir temos dois exemplos de polimerização 
para obter um teor de monômero residual menor 
que 1%:

A demuflagem é executada de maneira normal, 
certificando-se de que a mufla esteja fria e, com 
cuidado para não danificar os dentes ou a prótese.

Advertências e Precauções

O polimento é realizado com flanela.

Ÿ Polimerização Convencional

Recomendações ao Paciente

Ÿ Polimerização Termo-Pneumática

Demuflagem

Ÿ Somente para uso odontológico;

Ÿ Resina: Pode formar misturas de ar/pó 
inflamáveis;

O acabamento é iniciado com brocas e fresas, 
passa para pedras abrasivas e é finalizado com lixas 
de textura fina, pedra pomes pó e escova de pelo nº 
10, 12 ou 27.

Ÿ Descarte o produto em locais apropriados;

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

Ÿ O pó contém um iniciador de polimerização 
orgânica que pode degradar se armazenado a 
uma temperatura excessivamente alta;

Ÿ Recomenda-se o manuseio do produto em 
locais ventilados, utilizando-se luvas de nitrila e 
óculos de proteção. O manuseio não é 
recomendável para gestantes, lactantes e 
alérgicos;

Ÿ Conservar ao abrigo de luz e calor;

Ÿ Pode causar irritação da pele em pessoas 
suscetíveis;

Ÿ A Protetic recomenda para qualquer resina 
acrílica somente polimento mecânico;

Ÿ Produtos que não são compatíveis com a 
resina/monômero: álcool, água, clorofórmio, 
acetona, vaselina e outros solventes;

Ÿ A base dos dentes artificiais deve ser preparada 
de acordo com as Instruções de Uso para a 
adesão adequada da prótese;

Ÿ Não é recomendado o uso de solvente de cera. O 
solvente residual pode causar uma menor 
ligação dos dentes à base acrílica.

Validade

Pó: 10 anos a partir da data de fabricação.
Líquido: 2 anos a partir da data de fabricação.

Registro ANVISA

Pó: 80750420003
Líquido: 80750420006

Responsável Técnico

José Guilherme Pacheco Andrade
CRQ IV - 04223586
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