Calibra Universal

Instruções de Uso

Cimento odontológico

Apresentação
1 a 20 unidades contendo 0,25g a 5,0g nas cores Bleach, Light, Medium, Opaque, Translucent.

Composição
Metacrilato; Trietilenoglicol Dimetacrilato; Trimetacrilato de Trimetilolpropano; Ácido Acrílico; Penta fosfato; Peróxido de Cumeno;
Benzofenona; BHT – Hidroxitolueno Butilado; Óxido de Alumínio; Sílica, Hidrófobo Coloidal; Hidroxi-Metacrilato; Ureia; Canforoqinona; Amina; Óxido de Fosfina; Óxido de Ferro Amarelo; Óxido de Ferro Vermelho; Óxido de Ferro Preto; Dióxido de Titânio.

Indicações de Uso
O Cimento Calibra® Universal está indicado para cimentações indiretas, incluindo restaurações cerâmicas ou à base de compósitos
com ou sem infraestrutura metálica, inlays, onlays, coroas, próteses fixas e pinos.

Contraindicações
1. O Cimento Calibra® Universal é contraindicado para uso em pacientes que possuem histórico de reação alérgica severa a resinas
de metacrilato ou a qualquer um de seus componentes.
2. O Cimento Calibra® Universal é contraindicado para aplicação direta à polpa dentária (capeamento pulpar direto).

Advertências

• O Cimento Calibra® Universal é acídico e contém monômeros metacrilato e acrilato que podem irritar a pele, os olhos ou a mucosa
oral, além de causar dermatite de contato alérgica em pessoas suscetíveis.

• Evite contato com os olhos para prevenir irritação e possíveis danos na córnea. Em caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com água abundante e procure orientação médica.

• Evite contato com a pele para prevenir irritação e possíveis respostas alérgicas. Em caso de contato, a pele poderá apresentar
erupções avermelhadas. Remova o material imediatamente com algodão e lave bem com água e sabão. Em caso de sensibilidade ou
erupção cutânea, procure orientação médica.

• Evite contato com a mucosa e tecidos moles para prevenir inflamação. Em caso de contato acidental, remova imediatamente o
material dos tecidos, após completa cimentação da restauração. Enxágue a mucosa com água em abundância, utilize um sugador
odontológico e procure orientação médica.

• Materiais contendo eugenol não devem ser utilizados em conjunto com este produto, pois podem interferir na dureza e polimerização finais do cimento

• O contato com algumas soluções adstringentes poderá interferir na dureza dos componentes poliméricos do material.
• O Cimento Calibra® Universal contém uma combinação otimizada de foto iniciadores. A utilização de uma luz de alta intensidade
durante a limpeza poderá causar resultados inesperados, como presa rápida e redução do tempo de trabalho. Recomendam-se as
luzes LED Monowave com pico de saída único de aproximadamente 470nm. Verifique o efeito da luz polimerizadora no cimento
manipulado no bloco de mistura antes do uso clínico.

• Não reutilize produtos de uso único.
• A ponta misturadora da seringa não pode ser reutilizada. Descarte a ponta misturadora contaminada de acordo com as regulamentações locais.

• Reposicione a tampa original antes de armazenar o produto.
Precauções
1. Este produto deve ser utilizado seguindo rigorosamente as instruções contidas na bula. Qualquer uso deste produto que não seja
compatível com as instruções de uso ficará a critério do profissional e será de responsabilidade exclusiva do mesmo.
2. Alguns fabricantes de porcelana/cerâmica não recomendam o uso de cimento autoadesivo com restaurações posteriores de
cerâmica pura quando as mesmas apresentarem uma resistência à flexão inferior do que 250 MPa.
3. Em caso de preparos pouco retentivos, incluindo próteses adesivas (pontes Maryland), deve-se considerar uma técnica adesiva
convencional.
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4. Não existem pesquisas suficientes que comprovem o uso do Cimento Calibra® Universal para a cimentação de facetas
5. Usar EPI (equipamento de proteção individual), incluindo óculos, jaleco e luvas adequados. Recomenda-se o uso de óculos de
proteção para pacientes.
6. Os dispositivos marcados com “proibido reprocessar” no rótulo são para utilização única. Descarte após o uso. Não reutilize em
outros pacientes para evitar a contaminação cruzada.
7. Para evitar que a seringa se exponha a aerossol de fluidos corporais, mãos contaminadas e/ou contato com tecidos orais, é
obrigatório que a seringa seja manuseada com luvas limpas. O uso de barreiras protetoras é uma medida adicional contra a contaminação cruzada, porém não contra todas as contaminações.
8. A seringa deve ser hermeticamente fechada após o uso, através do reposicionamento da tampa original.
9. O Cimento Calibra® Universal tem um comportamento intraoral diferente ao que ocorre em ambiente de consultório. O conjunto
de Cimento Calibra® Universal é acelerado pelo calor e umidade do meio bucal e/ou luz operatória ou do ambiente. Após colocar o
Cimento Calibra® Universal em contato com a estrutura dental, por exemplo, na cimentação de um pino intraradicular ou em cimentação de inlays/onlays, etc., deve-se proceder o assentamento imediato da peça. Qualquer atraso nesta etapa pode permitir que a
polimerização se inicie, o que pode impedir o completo assentamento da restauração.
10. O cimento marginal pode parecer polimerizado antes que o da porção interna da restauração realmente esteja. Desta forma,
mantenha a restauração em posição, sem movimentá-la ou submetê-la a forças, até a presa final do cimento (6 minutos após o
início da manipulação do mesmo ou até que a polimerização seja completada pela ativação por luz)
11. A superfície do preparo antes da cimentação deve estar levemente úmida e brilhante. Preparos excessivamente secos (devido
ao jato de ar), e preparos excessivamente úmidos (com água de superfície concentrada), poderão interferir na adesão.
12. O Cimento Calibra® Universal deve fluir do tubo com facilidade. Não utilize força excessiva. A pressão excessiva poderá resultar
na extrusão inesperada do material ou causar o rompimento da seringa.

Efeitos Adversos
1. O produto poderá irritar os olhos e a pele. Contato com os olhos: irritação e possível dano à córnea. Contato com a pele: irritação
ou possível reação alérgica. A pele poderá apresentar erupções avermelhadas.
Membrana mucosa: inflamação.
2. O produto poderá causar efeitos pulpares.
3. O excesso de cimento residual polimerizado poderá causar irritação ou lesão do tecido mole.

Instruções Passo a Passo
A cor do cimento Calibra após polimerizado é definitiva. Para facilitar a escolha da cor, o profissional pode optar pelo uso da Try –
In Paste, conforme explicação abaixo:

1. Dispense a cor adequada de Calibra® Try-In Paste (disponível separadamente) da seringa em um bloco de mistura ou placa de
vidro. Com o auxílio da ponta misturadora, aplique uma camada fina e uniforme do Try-In Paste em toda a superfície interna da
restauração e acomode levemente sobre o preparo. Limpe o excesso com um pedaço de algodão e/ou sonda exploradora. As cores
poderão ser misturadas para atingir uma estética ideal. Dica Técnica Importante: Fatores como forma, textura, espessura e tonalidade (s) da peça protética e da estrutura dental circundante ou subjacente contribuem com a tonalidade final observada. A Try-in
paste é um guia somente para a seleção da cor do cimento.
OBSERVAÇÃO: A Try-in paste não se polimerizará, oferecendo um tempo de trabalho ilimitado.
2. Uma vez que a estética e a adaptação forem verificadas, utilize um jato de água e sugador odontológico para remover try-in paste
por completo das superfícies de preparo e da restauração.
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PREPARO DA RESTAURAÇÃO INDIRETA
Restaurações Metálicas
As superfícies internas das restaurações (peça) devem estar limpas e secas previamente à cimentação. Recomendase o micro condicionamento da superfície interna (jateamento de óxido de alumínio 50μ). O Cimento Calibra® Universal possui uma
afinidade química com o metal.
Restaurações de Cerâmica/Compósito
Siga as instruções do fabricante da restauração indireta ou do laboratório dentário para o preparo prévio, se necessário.
As restaurações podem ser silanizadas ou caso a superfície silanizada tenha sido tocada durante a aplicação do try-in paste, aplique
o Agente de Ligação (disponível separadamente) conforme as instruções do fabricante.
Preparo do dente
Remova a restauração temporária e o excesso de cimento temporário com auxílio de uma sonda exploradora, taça de borracha
associada à pasta profilática ou à pedra pomes e água. Lave bem o preparo e seque-o com leves jatos de ar ou bolinhas de algodão.
Nesta etapa a dentina deve apresentar-se com a superfície ligeiramente úmida e brilhante. Evite sua desidratação e contaminação.
O condicionamento ácido da superfície dental NÃO é recomendado.
Evite falhas adesivas devido ao tratamento inadequado da estrutura dentária:
• A estrutura dentária deve estar úmida; secar gentilmente com um leve jato de ar ou algodão
• Não desidrate a estrutura dentária
DICA: Os dentes adjacentes e/ou as superfícies externas da restauração poderão ser lubrificadas com um meio solúvel em água para
facilitar a remoção do excesso do cimento.
3. Técnica de Cimentação

Tipo de Restauração

1. Preenchimento e
Assentamento da Peça

PRESA QUÍMICA

PRESA DUAL

FOTO ATIVADA

Todas

Metalo-Cerâmica,
Zircônia, Alumina,
Cerâmica Opaca
e Compósitos

Cerâmica Translúcida
e compósitos

Até 2 minutos

Até 2 minutos

Até 2 minutos

Mantenha a peça em posição durante toda a remoção de excessos (fase gel) até a presa total do cimento.
2. Remoção de excessos:
Início da fase gel (a partir
do assentamento da peça)
Duração da fase gel
3. Estabilização

4. Presa Final

1
2

1-2 minutos

Até 5 segundos por
face1

1 minuto

45 segundos

Pressão oclusal
constante
6 minutos a partir
do início da mistura

Foto ativação das
margens da
restauração por
20–40 Segundos
6 minutos a partir do
início da mistura

Até 5 segundos por
face1
45 segundos
Foto ativação das
margens da
restauração por
20 –40 Segundos
Obtida após foto
ativação de cada face
por 10 segundos2

Vestibular e lingual.
Vestibular, lingual e oclusal.
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Perigo de lesão em função de força excessiva
• Aplique uma pressão lenta e constante na seringa;
• Não use força excessiva – esta pode ocasionar a ruptura da seringa.
Sistema de Dupla Seringa Dispensadora
1. Remova a tampa da seringa. Dispense uma pequena porção do material, descartando-o. Certifique-se de que o material está
fluindo livremente por ambos os orifícios. Segure a seringa verticalmente e limpe-a cuidadosamente evitando a contaminação cruzada entre base e catalisador, o que obstruiria os orifícios de saída de material. Guarde a tampa da seringa para colocá-la de volta após
o uso.
2. Instale a ponta misturadora na seringa, alinhando o entalhe em V da face externa da ponta ao entalhe da borda da seringa. Para
travá-la, gire a porção colorida da ponta misturadora 90 graus em sentido horário.
3. Acione os êmbolos da seringa para iniciar o fluxo do material. NÃO USE FORÇA EXCESSIVA. Se sentir resistência remova a ponta
do campo operatório e descarte-a. Verifique se não há obstruções e certifique-se de que o material esteja fluindo livremente por
ambos os orifícios. Limpe os orifícios e instale uma nova tampa de mistura conforme descrito acima. Dispense uma pequena porção
do material em um bloco de mistura e descarte.
4. Imediatamente após a mistura, utilizando uma leve pressão, aplique diretamente com o auxílio da ponta misturadora uma camada
fina e uniforme do cimento em toda a superfície interna da restauração. À temperatura ambiente, o Cimento Calibra® Universal oferece um tempo de trabalho mínimo de 2 minutos. Dica técnica: A tampa de mistura pode ser levemente dobrada para permitir o acesso
intraoral direto para colocação do cimento no interior do preparo. Para cimentações de núcleos intraradiculares, é recomendável o
uso de brocas lentulo para levar o cimento no conduto previamente à inserção do pino.
5. Leve imediatamente a restauração em posição na boca. Verifique o correto assentamento. Uma leve vibração durante a inserção
pode facilitar o assentamento completo da restauração.
6. Manter a restauração em posição, evitando a movimentação e contaminação da mesma até a presa final do cimento (6 minutos
desde o início da mistura ou até completar o ciclo de foto ativação).
LIMPEZA DO EXCESSO MARGINAL DO CIMENTO CALIBRA® UNIVERSAL
Limpeza do cimento ativado quimicamente
O excesso de cimento alcançará uma fase “gel” após cerca de 1 a 2 minutos dentro da boca, permitindo a fácil remoção. O cimento
em excesso permanecerá na fase “gel” por aproximadamente 1 minuto. Se ativado por luz, a fase “gel” será atingida mais rapidamente
e nela permanecerá por um período mais curto. Após atingir a fase “gel”, passe o fio dental para remover o excesso do cimento
sempre no sentido de inserção da restauração. Complete a remoção do excesso com um instrumento como uma ponta de borracha,
uma sonda periodontal ou uma sonda exploradora. OBSERVAÇÃO: O cimento contido no interior da peça ainda não tomou presa.
Mantenha a peça em posição, sem movimentá-la, durante a posição dos excessos. Dica técnica: Após a remoção do excesso, aconselha-se a foto ativação das margens expostas por 20-40 segundos para auxiliar a estabilização da restauração.
Limpeza do cimento ativado por cura dual
Devido à propriedade de cura dual do Cimento Calibra® Universal, o operador tem a opção de utilizar a luz para facilitar a limpeza. A
foto ativação deve ser realizada no primeiro minuto após a inserção intraoral e a remoção do excesso de cimento deve começar
imediatamente após breve exposição à luz. Tanto a luz alógena convencional como os Leds emissores de luz com comprimento de
onda na faixa de 470nm são recomendados. Imediatamente após completo assentamento da peça, foto ative brevemente o excesso
marginal de cimento através da movimentação constante da ponta ativa do aparelho de luz ao redor das margens do preparo por
no máximo 5 segundos por superfície. O excesso de cimento irá atingir a fase “gel” após essa breve (<5 segundos) polimerização. O
cimento em excesso ainda permanecerá na fase “gel” por aproximadamente 45 segundos após foto ativação, portanto todo excesso
de cimento deve ser removido antes da presa final. OBSERVAÇÃO: O cimento contido no interior da peça ainda não tomou presa.
Mantenha a peça em posição, sem movimentá-la, durante a posição dos excessos. Dica técnica: Após a remoção do excesso, aconselha-se a foto ativação das margens expostas por 20-40 segundos para auxiliar a estabilização da restauração.
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DICAS IMPORTANTES:
• Quanto a cimentação simultânea de vários elementos ou próteses fixas, recomenda-se empregar a ativação por luz no máximo em
um ou dois elementos adjacentes, deixando o excesso de cimento dos outros elementos para serem removidos após ativação química, aumentando desta forma o período para remoção
dos excessos.
• Limpe o excesso de cimento da superfície metálica dos instrumentos imediatamente após sua utilização, evitando desta forma que
o cimento fique aderido ao mesmo

Ativação e Acabamento
Restaurações que não permitem a transmissão de luz para ativação (Ativação Química) Nas restaurações metálicas, restaurações
de compósito ou cerâmica espessas ou muito opacas que impeçam a transmissão de luz, uma vez que a remoção dos excessos seja
realizada, mantenha a restauração estabilizada e o Cimento Calibra® Universal sem ser submetido à força por um período de 6 minutos a contar do início da mistura. Proteja a restauração de contaminação e movimentação durante o tempo de presa. Após a presa,
cheque, ajuste a oclusão e faça o polimento, se necessário. O paciente poderá ser, então, dispensado.
Restaurações Ativadas por Luz
Para a maioria das restaurações não metálicas, como restaurações de compósitos e cerâmicas, o Cimento Calibra® Universal poderá
ser ativado por luz visível. Uma vez concluída a remoção de excessos e a restauração estabilizada, aplique luz visível por 10 segundos em cada face da restauração. Para tanto uma unidade de luz visível (com 2 comprimento de onda em torno de 470nm), capaz
de ativar canforoquinona e intensidade de luz de 550 mW/cm pode ser utilizada. A seguir, verifique a oclusão realizando os ajustes
e o polimento necessários. O paciente poderá ser, então, dispensado.
CUIDADO: Polimerização inadequada em virtude de ativação insuficiente
• Verifique a compatibilidade do aparelho de luz para ativação;
• Verifique o tempo de ativação;
• Verifique a intensidade de luz emitida pelo aparelho antes de cada procedimento.
Acabamento e Polimento
• A remoção do excesso de cimento nas bordas das restaurações funciona melhor com as pontas, taças e discos do Enhance®
Sistema de Acabamento. O Enhance® removerá o excesso e fará o acabamento das margens da restauração indireta sem remover
ou causar trauma ao esmalte.
• Todas as cores do Cimento Calibra® Universal são radiopacas, com uma radiopacidade equivalente à da dentina. Desta forma, 1mm
do material que possui uma radiopacidade equivalente à 1 mm de alumínio possui uma radiopacidade equivalente à da dentina.

Cuidados de Conservação
Condições de armazenamento: Manter afastado de luz solar direta e armazenar em local bem ventilado a temperaturas entre 2°C –
24ºC/35°C – 75ºF.
Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 02 anos.
USO PROFISSIONAL.
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