
Dente Premium®

A cópia perfeita da natureza

Saúde bucal nas melhores mãos.

Certificado de Garantia

P r e m i u m

Garantia10
AnoS*

*contra desgaste excessivo

 e descoloração



Termos de Garantia

A Kulzer Brasil, concede a seus dentes 
Premium®, fabricados em nossa matriz na 
Alemanha, uma garantia de 10 anos, a partir da 
data de confecção da prótese, contra desgaste 
excessivo ou descoloração.

Durante o período de garantia, a substituição dos 
dentes Premium® está sujeita ao atendimento 
das seguintes condições:

 � A prótese deverá conter apenas dentes Premium®;

 � A prótese deverá ter sido confeccionada por um 
laboratório dental devidamente registrado no CRO;

 � Seu cartão de garantia pessoal deve ter sido totalmente 
preenchido pelo dentista e pelo técnico em prótese;

 � Os dentes Premium® não devem ter sido usados 
de maneira indevida;

 � Você deve ter visitado seu dentista para fazer 
exames regularmente.



Tenha sua qualidade de vida de volta.
Parabéns!
Sua nova prótese contendo dentes Premium® foi confecciona-
da por um time de especialistas competentes – seu dentista e 
seu técnico em prótese – utilizando a mais avançada experiência 
clínica e técnica. 

Esta garantia de 10  anos é a demonstração da confiança que 
depositamos na qualidade e durabilidade dos dentes Premium®.

Esta garantia está limitada à substituição dos dentes Premium® e não prevê o reembolso 
de quaisquer outros custos provenientes do paciente, dentista ou laboratório dental.

__________________________________
Nome do paciente

__________________________________
Assinatura do dentista

__________________________________
Carimbo do dentista e data

__________________________________
Assinatura e carimbo do laboratório

Id
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 6 _______________
Cor

_______________
Modelo

_______________
Data da confecção

Pr
em

iu
m

 8 _______________
Cor

_______________
Modelo

_______________
Data da confecção



Saiba como prolongar a  
vida útil de sua prótese

 � Siga as instruções de limpeza fornecidas por seu dentista;

 � Para a limpeza de sua prótese, nunca use fluídos 
corrosivos (por exemplo, produtos de limpeza domésticos, 
clareadores ou solventes), seja qual for o motivo.

 � Visite seu dentista regularmente para que possa verificar 
se há necessidade de efetuar ajustes em sua prótese.

 �Nunca tente fazer você mesmo qualquer reparo ou 
conserto em sua prótese. Isso implicará na perda da 
garantia dos dentes.
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