
                                                                                                                         Informativo  

Revisão 02 – 18/06/16 
Imagens meramente ilustrativas 

VISION BLACK 
(câmara escura portátil para revelação de radiografias odontológicas) 

 

UTILIZAÇÃO: 

Para revelação de películas odontológicas, dispondo de visor translúcido fotoprotetor para monitoramento visual do processo. 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
Confeccionado em polímero de alta resistência. Maior área para trabalho. 
Seu amplo visor, fornece ao profissional melhor visibilidade durante o procedimento. 
Ângulo adequado para entrada/saída das mãos, facilitando o manuseio pelo profissional. 
Fácil remoção das luvas de tecido para assepsia ou substituição (quando necessário). 
 
Acompanha 3 inovadores recipientes (potes) para acomodações de líquidos (01 para revelação, 01 para fixação 
e 01 para água).   
Caraterísticas dos recipientes (potes): 
- Formato de Y. 
- Tampa com dobradiça. 
- Economia sustentável. 
- Cores identificadoras dos potes.  
- Formato com paredes próximas. 
- Patente requerida.  
Benefícios recipientes (potes): 
- 75% de economia no processo de revelação radiográfica. 
- Aumenta o tempo de vida dos líquidos de revelação e fixação. 
- Fácil limpeza.  
- Reduz o volume de descarte de líquido químico ao ambiente. 
- Evita troca de potes dos líquidos fixador, revelador e água.  
- Não é necessário ficar segurando o filme no processo de revelação e fixação.  

 

INSTRUÇÕES PARA USO: 

1. Para utilizar: 

Atenção: O uso de VISION BLACK não elimina a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual, como p.ex. luvas 

e máscara. 

Colocar as mãos dentro da câmara, através das duas cavidades contidas na mesma. 

Realizar o(s) procedimento(s) desejado(s) para revelação. 

 

2.Para limpar: 

Com auxílio de um pano limpo, lavar com água e detergente neutro. 

Seque VISION BLACK com pano limpo e seco. 

Atenção: Não utilizar bucha e/ou produtos químicos abrasivos, pois poderão riscar o produto. 

O acúmulo de resíduos pode reduzir a vida útil do produto. 
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GARANTIA: 

A AGIR concede garantia contra defeitos de fabricação. 

A garantia é válida durante o prazo constante na tabela abaixo, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao 

consumidor. 

 

 

Durante a vigência desta garantia e havendo necessidades de manutenção e/ou reparo, o consumidor deverá entrar em contato 

com a AGIR, através de um dos meios de comunicação: 

Site: www.agir.ind.br  

E-mail: contato@agir.ind.br  

Fone: (16) 3329-0559 

WhatsApp: (16) 98137-5055 

Durante o período de garantia, nenhum serviço poderá ser executado, senão através direta da fábrica. 

O que a garantia não abrange: 

Despesas com substituição de peças que sofreram desgaste natural devido ao uso. 

 

APRESENTAÇÃO: 

01 VISION BLACK (acompanha 01 par de LUVAS EM TECIDO PRETO). 

03 RECIPIENTES Y (potes) 

 

PESO BRUTO: 

1,130kg 

 

MEDIDAS DA EMBALAGEM: 

Altura: 27cm |  Comprimento: 25cm | Largura: 36cm 

 

MEDIDAS DO PRODUTO: 

Altura: 25cm |  Largura: 35cm | Comprimento: 24cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal 

3 meses 
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IMAGENS DO PRODUTO: 

 
 

 
 
 

 
 

 

CÓDIGO DO PRODUTO: 

PA064 

 

CÓDIGO DE BARRAS: 

735201019093 

NCM: 

84243090 

 

 

. 

Uso profissional. 

Manter longe do alcance das crianças. 

Manter seco. 
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Manter ao abrigo do sol. 

Isento de registro na ANVISA. 

 

 

 

 

AGIR Indústria e Comércio Ltda. 

CNPJ 18.311.257/0001-20 

(16) 3329.0559 

agir.ind.br | agir@agir.ind.br  |  skype: agir.ind | facebook/agir.ind | youtube: CANAL AGIR 

 

 AGIR, por você! 

 

 

 

mailto:agir@agir.ind.br

