
Composto fluido

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: resinas de metacrilato (bis-GMA, UDMA, TGDMA), preenchimento não orgânico, pigmentos, 
fotoiniciador, inibidor.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O composto fluido de fotopolimerização RAINBOW FLOW é destinado a:
- preenchimento de dentes de leite e dentes permanentes 
- vedação de fossas e fissuras
- localização de orifícios de canais radiculares

MODO DE USO
Antes de iniciar o procedimento, imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e colocá-lo na seringa. 
Preenchimento de cavidades, vedação de fossas e fissuras:
As cavidades/fossas ou fissuras devem ser condicionadas (por exemplo, com o condicionador ácido BLUE ETCH), 
enxaguadas e secas.  Usar um sistema de ligação. Preencher a cavidade com uma camada de composto de cerca de 2 
mm de espessura, depois endurecer com uma lâmpada de polimerização por 10 a 15 segundos.
Se necessário, aplicar outra camada de material e endurecer novamente.
Marcação dos orifícios do canal radicular:
Após o preenchimento permanente do canal radicular. Colocar uma camada de 2 mm de espessura de composto no 
orifício do canal e endurecer com uma lâmpada de polimerização por 10 a 15 segundos. A cor brilhante do material 
ajuda a localizar com precisão os orifícios dos canais radiculares fechados durante a próxima consulta.

Imediatamente após a utilização do produto, retirar o êmbolo da seringa e fechar a embalagem com a tampa de rosca 
original para evitar a polimerização do produto na seringa.
O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador 
pode apresentar um risco de reinfeção.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕES 
O produto não polimerizado causa irritação na pele e nos olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com 
água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, beber água em abundância; não forçar o vómito.
Consultar um médico.
Pode causar reação alérgica na pele.
Ao trabalhar com o produto utilizar um dique de borracha, luvas, óculos e vestuário de proteção.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Proteger contra a radiação solar. Fechar hermeticamente 
após a utilização.
Manter fora do alcance das crianças.
O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de 
validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Seringa contendo 1 g de produto, conjunto de aplicadores descartáveis.
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