CRYSTAR PAST
Crystar Past é uma pasta diamantada para acabamento e brilho em porcelana e esmalte.

Indicações:
Acabamento e brilho em próteses fixas, metalocerâmicas, inlays, onlays, laminados em
cerâmica e esmalte
Polimento em esmalte após a retirada de brackets

Contra-indicações:
O produto não apresenta restrições de uso, porém recomenda-se apenas para fins
odontológicos.

Protocolo de Aplicação:
Próteses fixas e Metalocerâmicas
- Após o desgaste, utilizar borracha ou lixa de silico para deixar a superfície lisa. No
caso da lixa, passar primeiro a média e após a lixa fina. Por último, dá-se o brilho
utilizando a pasta com roda de feltro meio duro.
Inlays, Onlays e Laminados de Porcelana
- Em casos de inlays e onlays em porcelana, não proceder o ajuste oclusal antes da
peça estar definitivamente cimentada.
-

Quando houver necessidade de desgaste em contatos prematuros e interferências,
usar pontas de silicone e dar o brilho final com Crystar Past usando mini feltro e
mini mandril.

-

Casos de laminados de porcelana faz-se necessário inúmeros ajustes na região
incisal, devido interferências dos movimentos protusivos e latero protusivos, além
de ajustes estéticos. Ao término desses procedimentos, efetuar o acabamento com
pontas de silicone e brilho final com Crystar Past usando mini feltro.

Porcelana Gazeada
- Caso o profissional proceda algum desgaste para ajuste da peça, não será
necessário outro glaze, basta usar Crystar Past com roda de feltro meio macia.
Acabamento e brilho de esmalte (Dentes Naturais)
- Após o uso da pasta profilática, usar as pastas Poli I (granulação média) e Poli II
(granulação fina) para deixar a superfície bem lisa e a seguir utilize Crystar Past
para o brilho final.
-

Com este procedimento o profissional eliminará a possibilidade de ocorrer o
aparecimento de placas bacterianas, principalmente em casos de clareamento
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dental em que o esmalte fica totalmente opaco e suscetível a aderência de placa
bacteriana. Além disso, também pode retirar manchas de nicotina.
Prótese de um Incisivo central
- Se o esmalte do dente íntegro estiver sem brilho, o profissional terá dificuldades para
acerto de cor, em virtude da diferença de textura. O melhor procedimento é dar um
acabamento com as pastas Poli I e II e o brilho com Crystar Past. Assim o acerto de
cores será perfeito e fácil.
Retirada de Brackets
- Após a retirada dos brackets, fazer a profilaxia com pasta profilática, usar as pastas Poli I
e II deixando a superfície bem lisa e dar o brilho final com Crystar Past com mini feltro.

Precauções e Cuidados especiais:
Ao utilizar a Poli I e Poli II em combinação com outras pastas, deve-se utilizá-las em feltros
separados.

Apresentação:
Seringa com 2g
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