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Ultradent™ Diamond Polish
Pasta de Polimento

Pasta para profilaxia e polimento dental (2101305)

Descrição: Ultradent™ Diamond Polish é uma pasta branca, com sabor de 
menta, disponível em duas granulações: 1μm e 0,5μm. Ambas contêm partículas de 
diamante em uma base aquosa.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o 
produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Indicação de uso: É utilizado para o polimento de restaurações cerâmicas e restaurações 
de resina composta. Pode ser utilizada de forma intra-oral e extra-oral.

Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 0.5μM 

Seringa contendo 1,2mL
de Diamond Polish 1.0μM 

Instruções de uso:
Para o polimento de cerâmicas:
1. Esculpa e dê o acabamento em todas as superfícies 
da peça com as pontas, taças e discos Jiffy (Registrado 
separadamente) (Fig. 1).
2. Remova o fecho Luer Lock da seringa. Conecte 
firmemente uma ponta de aplicação Black Mini 
(registrada separadamente) na seringa.
3. Para obter um melhor controle, segure a seringa 
com o êmbolo apoiado na palma da mão (Fig. 2), ao 
invés da maneira convencional com o polegar sobre 
o êmbolo.
4. Aplique uma pequena porção da pasta Diamond 
Polish com um disco de feltro (Fig.3). Para o polimento final, aumente  velocidade 
da peça de mão e utilize um forte spray de água enquanto realiza o procedimento polidor. 
5. Faça a lavagem final com um forte spray de água.

Fig. 2

Fig. 1 - Utilize brocas carbide e/ou 
diamantadas finas, as pontas, discos 
e taças Jiffy e/ou tiras de acabamento 

para contorno e acabamento final
da restauração.

Fig. 3 - Para prevenir a perda 
prematura do material de polimento, 

utilize baixas velocidades com o 
contra-ângulo de baixa rotação 

sem água.

Para o polimento de resinas compostas:
1. Esculpa e dê o acabamento de todas as superfícies com as pontas taças e discos Jiffy 
(registrado separadamente). Utilize tiras abrasivas conforme necessário. 
2. Aplique a pasta Diamond Polish com uma escova macia ou disco de feltro. 
3. Lave e seque as superfícies.

Precauções e advertências:
1. Apenas para uso profissional. 
2. Revise as instruções, precauções e MSDS antes de iniciar o tratamento. Utilize apenas 
conforme as instruções do fabricante. 
3. Mantenha os produtos afastados do calor e/ou da luz solar direta. 
4. Evite a exposição da pele com resinas. 
5. Isole materiais químicos fortes da área de tratamento. 
6. Confirme que o paciente não apresente alergia aos materiais de tratamento. 
7. Teste o escoamento do material antes da utilização intra-oral. 
8. Nunca force o êmbolo de seringas.
9. Nos recomendamos o uso de barreiras protetoras higiênicas de seringa para prevenir 
a contaminação cruzada.
10. As pontas de aplicação são descartáveis. Reprocessamento proibido.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:
Manter o produto a temperatura ambiente (18 a 27°C).
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Condições para descarte:
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que 
esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para 
descarte de materiais odontológicos.
- Proibido reprocessar.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde: Ultradent 
Diamond Polish quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo 
dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de 
Ultradent Diamond Polish e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

VALIDADE NÚMERO DO CATÁLOGO PROIBIDO
REPROCESSAR

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL

NÚMERO DO LOTE

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 
ACONSELHADA (18°C A 27°C)

CONSULTAR AS INSTRUÇÕES 
PARA UTILIZAÇÃO

ANVISA nº: 80279910056

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.

505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100 MP00141.3     251121


