
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
ZiLMaster é um sistema de polimento diamantado de três etapas, concebido para atingir 
um alto brilho da superfície em restaurações de zircônia e dissilicato de lítio. Este 
sistema de três etapas alisa a restauração e remove arranhões na superfície durante  
o  contorno, fornecendo um polimento de alto brilho. ZiLMaster está disponível em uma 
variedade de formatos em PM (peça de mão - HP) e AR (contra-ângulo - CA), tanto 
para aplicação extraoral quanto intraoral. 
FINALIDADE DE USO 
Grosso: Acabamento e pré-polimento de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio 
Médio: Polimento de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio 
Fino: Polimento final de restaurações de zircônia ou dissilicato de lítio 
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 
 Nunca exceder a velocidade máxima de rotação admissível.

Bala, Faca, Taça, Mini-ponta, KN7, WH6 20.000 rpm 
Roda não montada 15.000 rpm 

 Inserir a haste completamente no mandril da peça de mão de acordo com as 
instruções do fabricante. 
Antes de cada utilização, executar um teste para verificar a segurança e o bom 
funcionamento sem excentricidade. 
Verificar se a ponta ativa se encontra em boas condições antes da utilização. Não 
utilizar instrumentos danificados ou com defeitos como corrosão, falha da superfície, 
deformação, sujos e com a haste exposta devido ao uso repetido. 
Usar um dispositivo de aspiração local de pó, máscara de proteção contra pó, etc. 
durante o contorno e o acabamento, para evitar os efeitos nocivos do pó para o corpo 
humano. 
Usar equipamento de proteção, como óculos, durante a utilização do produto.
Evitar qualquer utilização em ângulos agudos ou com pressão excessiva nos 
abrasivos finos e longos. Eles são frágeis e podem se dobrar ou quebrar se a carga for 
excessiva. 
Este produto destina-se somente ao uso por profissionais da área odontológica.
Não usar este produto para quaisquer outros fins que não estejam especificamente 
descritos nestas instruções de uso.
ARMAZENAMENTO E ESTERILIZAÇÃO 
Armazenar este produto evitando a exposição à umidade, produtos químicos corrosivos 
e seus vapores. Manter afastado de pressão externa (carga física) e evitar 
contaminação. 
Esterilizar este produto antes de cada utilização intraoral. 
Para a reutilização após o uso, remover imediatamente todos os contaminantes com um 
agente de lavagem e desinfecção e, em seguida, esterilizar. 
(Autoclave) 

Tipo de ciclo Temperatura Tempo de espera Tempo de secagem 
Pré-vácuo 

3 vezes 134 °C 3’00’’ 10’00’’ 

Seguir as instruções de uso do fabricante do agente de lavagem e desinfecção e do 
esterilizante, respectivamente. 
Não deve ser usado desinfetante com cloro para evitar a corrosão dos instrumentos. 
Para mais informações sobre os procedimentos de REPROCESSAMENTO, 
visitar www.shofu.de. 
DESCARTE 
Descartar de acordo com os regulamentos locais e nacionais relevantes. 

LER COM ATENÇÃO ANTES DE USAR 

http://www.shofu.de/
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