
NATUSDENT
DENTES ACRÍLICOS 

Ficha Técnica

Indicação:
Dentes de tripla prensagem para uso em prótese dentária total ou parcial removível, 
overdentures, protocolo, carga imediata, encerramento de diagnóstico e facetas.

Características/Benefícios:
• Tripla prensagem, permite a observação da camada de esmalte, dentina e cervical de cada 
dente, inclusive nos molares, proporcionando melhor estética.
• Modelário europeu permite perfeita harmonia facial.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a 
faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Angulação de 33° nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
• Três Biotipos, quadrado, ovalado e trapezoidal.
• As cores Trubyte são conhecidas e utilizadas no mercado nacional, além da cor Biotone.
• Alta durabilidade, possui alta resistência mecânica, química e à abrasão.
• Fossa oclusais mais profundas facilitam a trituração dos alimentos.

Modelos:
ANTERIORES SUPERIORES:
NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NF3, NF4, NG2, NG3, NH1, NH3, NH4, NI1, NI2, NL1, NL2 e NL4.
ANTERIORES INFERIORES:
NK2, NK3, NK5, NK6, NK7, NK9, NK10, e NK12.
POSTERIORES SUPERIORES E INFERIORES:
M2, M3, M4 e M5.

CORES:
60, 62, 65, 66, 67, 69 e 77

Composição:
• Polimetacrilato de Metila
• Dimetacrilato de Etilenoglicol
• Pigmentos Biocompatíveis
• Fluorescente e Cerâmica Organicamente Modificada 

Instruções de Uso:
Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle 
microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.
Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, asperizar a região inferior do 
dente com uma fresa diamantada de granulação média (assim é maximizada a superfície de 
contato com a resina acrílica e são produzidas microfissuras, formando uma base para 
umedecer com monômero). É recomendada a asperização na região cervical do dente que 
estará em contato com a resina acrílica, a fim de se obter uma melhor adesão química e, assim, 
evitar a infiltração de corantes alimentares.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma 
higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

Advertências e precauções:
Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.
Utilizar tabela de articulação e escala de cor NATUSDENT.

Contraindicações:
Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os 
procedimentos usuais.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro ANVISA: nº 10216040027

Responsável Técnico : Hélio Wiebeck - CRQ IV 04302790
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