FluroShield

Instruções de Uso

Selante para Fóssulas e Fissuras

Apresentação
05 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 20 pontas aplicadoras;
05 Seringas de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 20 pontas aplicadoras;
01 Seringa de Selante Fluroshield Branco Opaco com 2g cada e 03 pontas aplicadoras;
04 Seringas de Selante Fluroshield Branco com 2g cada e 12 pontas aplicadoras;
04 Seringas de Selante Fluroshield Matizado com 2g cada e 12 pontas aplicadoras;
01 Seringa de Selante Fluroshield Matizado com 2g e 03 pontas aplicadoras.

Composição
Monômero NCO; Nupol Bis GMA; TEGDMA, Penta; N-metil Dietolamina, BHT; Metacrilato de 2N MEM; Canforoquinona; Cervit T 1000;
Bário Silanizado; Fluoreto de Sódio; Cabosil TS 720 e Titanox 325.

Indicações de Uso
FluroShield é indicado para o selamento de fóssulas e fissuras da face de dentes posteriores que apresentam anatomia complexa,
em pacientes com alta atividade cariogênica e em dentes recém erupcionados.

Precauções/Advertências
Recomenda-se a utilização de óculos de proteção para pacientes, profissionais e auxiliares durante todos os procedimentos clínicos.
FluroShield selante de fóssulas e fissuras contém monômeros polimerizáveis que podem causar sensibilização da pele (Dermatite
Alérgica de Contato) em indivíduos suscetíveis. Após contato, lavar completamente a área com água e sabão. Se ocorrer sensibilização ou outra reação alérgica, descontinuar o uso. FluroShield contém metacrilatos que podem ser irritantes para os olhos. Em caso
de contato, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar assistência médica.
Evitar o contato com pele, tecidos bucais e olhos. Se ocorrer um contato acidental, lavar as áreas com generosa quantidade de água.
Se houver contato com os olhos, lavar imediatamente com grande quantidade de água e procurar por assistência médica. Após cada
uso, remover a ponta aplicadora e descartá-la, repor a capa protetora na seringa para evitar a evaporação e ressecamento do produto. As seringas deverão ser descartadas após o uso, preferencialmente em lixo hospitalar ou locais apropriados.

Modo de Usar
-Limpar a superfície oclusal, incluindo as fóssulas e fissuras utilizando taça de borracha e pedra pomes, lavar e secar.
-Isolar todo o quadrante a ser selado com dique de borracha ou outro método adequado de isolamento.
-Aplicar o Condicionador Dental Gel sobre toda a face oclusal e deixar atuar por 30 a 60 segundos. Nos dentes deciduos este tempo
poderá ser aumentado em até 90 segundos.
-Remover o Condicionador Dental Gel com o auxílio de um sugador de saliva de alta potência e um vigoroso spray de água / ar por
no mínimo 15 segundos e secar com ar.
-O esmalte corretamente condicionado deverá ter um aspecto fosco e esbranquiçado. Se alguma área não se apresentar com este
aspecto, recondicionar por mais 15 a 20 segundos.
Obs.: Se não estiver usando isolamento absoluto, isolar novamente todo o quadrante. Um campo seco é essencial para o sucesso da
aplicação do selante.
Evitar que lingua, tecidos moles, saliva ou sangue entre em contato com as superfícies condicionadas. Ocorrendo contaminação das
superfícies, recondicionar por mais 10 segundos.
-Fixar a ponta aplicadora cuidadosamente ao corpo da seringa, testar o fluxo do material longe do campo operatório.
-Dispensar o selante diretamente sobre a superfície oclusal a ser selada e com o auxílio de um pincel, estender o selante até o meio
dos planos inclinados das cúspides, evitando-se áreas de interferência oclusal.
-Fotopolimerizar cada superfície selada por 20 segundos.
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-Antes de remover o isolamento, examinar todas as superfícies para avaliar o grau de cobertura, se necessário, aplicar pequena quantidade de selante estendendo às áreas vizinhas e fotopolimerizar por mais 20 segundos.
-Após a remoção do isolamento, certificar-se da ausência de interferências oclusais, se houver interferências, proceder o ajuste oclusal.

Cuidados de Conservação
Armazenar em temperatura ambiente (15ºC a 30ºC) e ao abrigo da luz solar direta.

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade:Fluroshield: 24 meses
Uso Único. Uso Profissional.
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