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1 - INTRODUÇÃO
Antes de utilizar a Placa de montagem trilho, leia
atentamente todas as informações contidas neste manual
de instruções.
A Placa de Montagem Trilho Bio-Art foi desenvolvida especialmente para
possibilitar a remoção do modelo de gesso sem a necessidade de quebrá-lo, o
que acontece com a maioria das placas de montagem convencionais

2 - CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1-Uma placa de montagem trilho;
1-Manual de instruções.

3 - INSTRUÇÕES DE USO
A Placa de montagem trilho foi desenvolvida para ser instalada sobre a base
do ramo inferior ou superior do articulador. Sua ﬁxação é feita através de ímã
encaixando-a nos pinos dos ramos.
A Placa de Montagem Trilho permite com facilidade a montagem e a remoção
dos modelos sem a destruição do gesso utilizado na transferência do registro.
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Para um funcionamento adequado, deve-se tomar alguns cuidados na
montagem e retirada do modelo, conforme procedimento:
1) Durante a montagem, coloque gesso preenchendo todo o espaço interno
formado entre as paredes retentivas (A) e a base do design trilho, garantindo
uma melhor retenção do modelo;
2) O acabamento do modelo na borda lateral da placa de montagem, deverá
ﬁcar isenta de gesso em toda sua extensão, para garantir seu destacamento e
deslizamento durante a retirada;
3) Antes da retirada do modelo, deve-se remover o gesso contido no canal
retentivo (B) da placa utilizando ferramenta pontiaguda (ex.: Lecron). Este
orifício de retenção tem a função de evitar que o modelo saia
espontaneamente da placa de montagem durante o trabalho com articulador;
4) Depois de retirado todo o gesso contido no orifício de retenção, deve-se
segurar ﬁrmemente o modelo e aplicar uma pequena batida na borda da placa
obedecendo o sentido indicado pelas setas localizadas na face inferior da
placa. Esta operação fará com que a placa se destaque do gesso e ﬁque livre
para que possa deslizar facilmente para fora do modelo.
Obs.: Uma vez retirado o modelo da placa de montagem trilho, não
garantimos a sua recolocação com a mesma precisão da posição inicial de
trabalho, já que esta depende totalmente da qualidade
técnica do trabalho bem como da qualidade dos materiais utilizados no
processo (gesso).
Atenção! _______________________________________
Os procedimentos relacionados à instalação e montagem
dos modelos no articulador, bem como o manuseio do
mesmo, são exclusivos da técnica utilizada pelo
proﬁssional. Qualquer problema ou falha técnica
proveniente do uso incorreto ou instalação indevida do
equipamento é de total responsabilidade do proﬁssional.
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4 - PROBLEMAS E SOLUÇÕES
PROBLEMA

POSSÍVEL CAUSA

SOLUÇÃO

Placa de montagem
trilho com força de
ﬁxação fraca.

Acúmulo de resíduos
entre as faces de
contato de ﬁxação.

Diﬁculdade de retirar
o modelo da Placa.

Placa com imperfeições A Placa deformada
ou deformações
deve ser substituída.
Qualidade do gesso

Limpe as faces de
contato entre a placa
corretamente.

Use sempre gesso de
qualidade comprovada.

5 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA
A Placa de montagem trilho, devem ser lavadas exclusivamente com água e
detergente neutro e sempre mantenha o produto completamente seco.
Para a limpeza, nunca utilize solventes ou espátulas metálicas.

6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material:
Placa injetada: PA 6 + 30 % ﬁbra de vidro.
Inserto metálico: Aço Inox SAE-420.
Peso da Placa injetada com inserto: 22 gramas, (±10%).

7 - PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Este manual contém somente as informações básicas e simpliﬁcadas com
relação ao produto, as quais não substituem o devido curso e treinamento. A
Placa de montagem trilho constitui um produto destinado ao uso somente por
proﬁssionais especialmente qualiﬁcados na área, ﬁcando estes totalmente
responsáveis pela técnica utilizada.
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8 - CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO
Quando não utilizadas, guarde as Placas de montagem trilho em local seco,
isento de poeira, distantes de produtos químicos e longe de fontes de calor
excessivo e luz solar direta.

9 - SIMBOLOGIA

Consultar Instruções
para Uso

Número de Série

Código do Modelo

Representante Autorizado
na Comunidade Européia

Data de Fabricação

Dados do Fabricante

Atenção!

Manter em local seco

8

Este lado para cima

Frágil

Empilhamento Máximo

10 - TERMOS DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um)
ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange
todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do
equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:
• Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as
instruções descritas no manual de instruções;
• A reclamação seja acompanhada da fatura de compra e registrada dentro do
período de garantia, seguida de um relatório com descrição do

PORTUGUÊS
defeito e número serial do produto;
• O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
• O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;
Limitações da garantia:
• Desgaste natural de peças;
• Mau-uso, quedas ou sinistros;
• Transporte inadequado;
• Reparo por pessoas não autorizadas;
• Utilização em desconformidade com as características e ﬁnalidades do
produto;
• Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor
intenso);
• Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;
Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:
BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Teotônio Vilela, 120 – Jardim Tangará
CEP 13568-000 – São Carlos – SP – Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 – Fax +55 (16) 3372-5953
CNPJ 58.538.372/0001-56 – Insc. Estadual 637.034.447.113
www.bioart.com.br

11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA
Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser
executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de
Assistência Técnica Autorizada em nosso site: www.bioart.com.br

12 - REPRESENTANTE AUTORIZADO NA EUROPA

EC

REP

Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net
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