Calibra Veneer

Instruções de Uso

Cimento odontológico
Apresentação

Formas de Apresentação:
1 a 20 unidades nas cores Bleach, Light, Medium, Opaque, Translucent nos códigos e conteúdos descritos abaixo:
607206 - 1 a 20 seringas de Calibra Veneer contendo 2,0g na cor Bleach
607201 - 1 a 20 seringas de Calibra Veneer contendo 2,0g na cor Light
607202 - 1 a 20 seringas de Calibra Veneer contendo 2,0g na cor Medium
607205 - 1 a 20 seringas de Calibra Veneer contendo 2,0g na cor Opaque
607204 - 1 a 20 seringas de Calibra Veneer contendo 2,0g na cor Translucent

Composição
Bis-GMA; Bisfenol A Etoxilato Dimetacrilato; p-Toli Dietanolamina; Etol-4-Dimetilamino Benzoato; Dióxido de Silício Hidrofóbico;
TEGDMA; Uvinul; BHT; Óxido de Alumínio; Sílica; Canforoquinona. Óxido de Ferro Amarelo; Óxido de Ferro Vermelho; Óxido de
Ferro Preto; Dióxido de Titânio.

Indicações de Uso
Cimentação adesiva de cerâmica, porcelana, compósitos resinosos.

Contraindicações
O Cimento resinoso Calibra® é contraindicado para uso em pacientes que tem histórico alérgico severo a componentes de resinas
de metacrilato ou qualquer um dos componentes.

Advertências
O cimento resinoso Calibra® contém monômeros e metacrilatos polimerizáveis que podem irritar a pele, olhos e mucosas e pode
causar dermatite de contato em pessoas sensíveis a estas substâncias.
• Evite contato com os olhos para evitar irritações e possíveis danos à córnea. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente
com quantidades abundantes de água e procure cuidados médicos.
• Evite contato com a pele para evitar irritações e possíveis reações alérgicas. Em caso de contato, podem ser observadas manchas
vermelhas na pele. Caso ocorra contato com a pele, remova imediatamente o material com algodão e álcool e lave cuidadosamente
com água e sabão. Em caso de sensibilidade da pele ou coceira, interrompa o uso e procure cuidados médicos.
• Evite contato com tecidos moles/mucosas, para evitar inflamação. Caso ocorra contato acidental, remova imediatamente o material dos tecidos. Lave a mucosa com quantidade abundante de água e expectore/evacue a água completamente. Caso a inflamação
persista, procure cuidados médicos.

Precauções
1. Este produto destina-se ao uso somente de acordo com o que foi especificado nas Instruções de Uso. Qualquer uso deste produto
que não seja consistente com as Instruções de Uso, será de responsabilidade exclusiva do profissional.
2. Não existem dados suficientes para apoiar o uso do cimento de resina para revestimento estético Calibra® como núcleo fundido
ou material de preenchimento, base ou revestimento.
3. Não existem dados para validar o uso dos Adesivos Autocondicionantes Xeno® (todas as versões) com o Calibra® Veneer cimento
resinoso estético.
4. Utilize óculos, vestimentas e luvas de proteção adequadas. É recomendado o uso de óculos de proteção.
5. O contato com saliva, sangue e/ou outras soluções adstringentes podem fazer com que a restauração não seja bem-sucedida.
Recomenda-se o uso de dique de borracha ou isolamento relativo eficiente.
6. Os dispositivos marcados "Proibido reprocessar" no rótulo, destinam-se a uma única utilização. Descarte após o uso. Não reutilize
em outros pacientes, para evitar contaminação cruzada.
7. As seringas não podem ser reprocessadas. Para evitar que as seringas sejam expostas a respingos ou pulverização de fluidos
corporais ou mãos contaminadas, é obrigatório que as seringas sejam manuseadas fora da unidade dental com luvas limpas / desinfetadas. Como precaução adicional, as seringas devem ser protegidas de contaminação em geral, mas não de toda a contaminação,
aplicando uma barreira de proteção.
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8. Os recipientes devem ser imediatamente fechados após o uso. A seringa deve ser bem fechada, sendo reposta a tampa original
imediatamente após o uso.
9. O cimento resinoso Calibra® deve sair facilmente. NÃO UTILIZE FORÇA EXCESSIVA. O uso excessivo de força pode resultar em
saída inesperada do material ou causar quebra da seringa.
10. Utilize-o somente em áreas bem ventiladas.
11. Inflamável: O Silano Agente de Ligação Calibra® contém acetona. Mantenha-se longe de fontes de ignição.
12. Interações:
• Não utilize materiais à base de eugenol em conjunto com este produto, uma vez que os mesmos podem interferir com a polimerização do produto e causar baixa performance dos componentes poliméricos do material.
• Caso sejam utilizados fios de retração impregnados de minerais (por exemplo, componentes férricos) ou soluções hemostáticas
com outros procedimentos adesivos, a vedação pode ser afetada negativamente e provocar micro infiltrações, manchas na superfície e/ou falhas de restauração. Caso seja necessária retração gengival, recomenda-se o uso de fios não impregnados.
• O Cimento resinoso Calibra® é um material fotopolimerizável. Portanto, deve ser protegido da luz ambiente.
Proceda imediatamente, assim que o material for colocado.

Efeitos Adversos
O produto pode 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. Podem ser observadas manchas vermelhas na pele. Membranas mucosas: inflamação.

Instruções Passo a Passo
I. Após a remoção de restauração temporária e qualquer cimento que tenha restado, limpe os resíduos de esmalte e dentina, conforme orientado pelo fabricante do adesivo.
II. Verifique o encaixe e a parte estética da restauração. Dica Técnica: Os ajustes oclusais do revestimento são obtidos de uma
melhor forma após a cimentação final.
Tratamento da Restauração: Restaurações de Cerâmica / Compósito
Siga as instruções de pré-tratamento do laboratório ou do fabricante da restauração, se necessário. Restaurações feitas para serem
silanizadas ou se as superfícies internas silanizadas foram afetadas durante o teste, aplique o Silano Agente de Ligação Calibra®,
conforme descrito abaixo:
• Antes de aplicar o Silano, limpe a superfície interna da restauração com gel de condicionamento (consulte as Instruções completas
de uso). Aplique por 30 segundos e lave bem com água por 20 segundos. Seque a superfície interna da restauração com o ar seco
de uma seringa odontológica.
Perigo de lesões devido ao uso excessivo de força
• Aplique pressão leve e constante no êmbolo da seringa.
• Não use de força excessiva – pode ocorrer quebra da seringa.
• Coloque a ponta da agulha na extremidade da seringa do Silano Agente de Ligação Calibra®. Aplique uma leve pressão no êmbolo
da seringa.
NÃO UTILIZE FORÇA EXCESSIVA. O Silano Agente deve sair facilmente, uma gota de cada vez. Aplique o Silano diretamente para
limpar a superfície interna da restauração. Seque a superfície interna da restauração com o ar limpo e seco de uma seringa odontológica, ou deixe secar naturalmente. NOTA: Evite aplicar Silano à superfície externa da restauração.
O contato com a superfície externa pode causar a união do cimento com a mesma, dificultando a limpeza e criando a necessidade
de remoção da parte esmaltada da superfície externa da restauração.
• Se a superfície silanizada for contaminada, limpe a mesma com álcool ou acetona, com ar seco e repetindo a aplicação, conforme
descrito acima.
Condicionamento do dente/pré-tratamento de dentina/aplicação de adesivo
• Após a restauração de teste, lave bem a preparação com uma borrifada de água e seque com ar.
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• Proceda com a aplicação de adesivo conforme orientado nas instruções completas de uso.
Adesão demorada ou reduzida devido à incompatibilidade do adesivo
• Selecione o adesivo polimerizável compatível.
• Siga as instruções de uso do adesivo selecionado.
• Sempre consulte e siga as instruções completas de uso do adesivo para escolha e aplicação do adesivo polimerizável adequado.
Assim que as superfícies forem adequadamente tratadas, as mesmas devem permanecer livres de contaminação.
Proceda imediatamente após a aplicação do adesivo, para a cimentação com o Cimento Calibra®, com base polimerizada, conforme
indicado na seção abaixo.
Cimentação de Revestimento – polimerizado
Antes de proceder, consulte as seções acima para Tratamento da Restauração e Condicionamento/ Pré-tratamento com dentina/Aplicação de Adesivo.
• São recomendados adesivos compatíveis com metacrilatos polimerizáveis.
• Se as restaurações excederem a espessura de 1,0mm, estiverem opacas ou impedirem a passagem de luz, o operador deve selecionar o cimento resinoso estético Calibra® e seguir a técnica de cimentação polimerizada dupla, misturando a base com o catalisador
(disponíveis separadamente).
• Aplique adesivo à superfície interna da restauração, caso esta seja a orientação do fabricante do adesivo.
Técnica de Cimentação
• Dispense a tonalidade desejada de cimento resinoso estético Calibra® da seringa, diretamente no revestimento. Proteja o cimento
de exposição à luz.
• Coloque o revestimento no local. Remova o excesso da margem gengival com um instrumento pesado. Polimerize (10 segundos
ou menos) a porção de gengiva, para colocar a restauração no local. Remova qualquer excesso das margens proximais e linguais.
Dica Técnica: Colocação de fita mylar entre a preparação e o dente adjacente antes do posicionamento de suporte para isolamento
e limpeza de excessos de cimento. Após remoção do excesso gengival e colocação do revestimento, remova o excesso de cimento
Inter proximal, puxando a fita mylar em direção da face, isto é, do dente para a superfície de restauração.
Polimerização inadequada devido à cura insuficiente
• Verifique a compatibilidade da intensidade da luz.
• Verifique os ciclos de cura.
• Verifique o resultado da cura antes de cada procedimento.
Cura
• Usando uma unidade de cura com luz visível* e destinada a cura de metacrilatos (resultado espectral com 470nm), com o mínimo
de saída de 550mW/cm2, polimerização de 20 cada, dos aspectos bucais, linguais e Inter proximal.
• Siga com a verificação da polimerização e do ajuste da oclusão, conforme necessário. Proceda com o Acabamento e o Polimento.
*Consulte as instruções de uso do fabricante para verificar a compatibilidade e as recomendações.
Acabamento e Polimento
• Uma melhor remoção do excesso de resina pode ser obtida com o Sistema de Acabamento Enhance®, com pontas, taças e discos.
O Sistema Enhance® remove excessos e faz o acabamento das margens da restauração sem a remoção ou trauma do esmalte.
• Polimento da restauração final usando o Sistema Enhance® ou Pasta de Polimento Prisma Gloss®. (consulte as Instruções completas
de Uso fornecidas com o produto de polimento escolhido).
Todas as tonalidades de cimento Calibra® são radiopacos, com um equivalente de 1mm de radiopacidade equivalente a 1,77mm de
alumínio. O alumínio tem uma radiopacidade equivalente à da dentina. Portanto, 1mm de material, tem a radiopacidade equivalente
a 1mm de alumínio, tendo a radiopacidade equivalente à da dentina.
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Cuidados de Conservação
Condições de armazenamento: Mantenha longe da luz do sol e armazene em local bem ventilado a temperaturas entre (2ºC – 24ºC
/ 35ºC – 75ºF). Proteja da umidade.
Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 02 anos.
Uso profissional.
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