Instruções de Uso
SELF CURE ACTIVATOR

Resina Auto fotopolimerizável para reembasamento próteses
Apresentação:
Forma de Apresentação: 1 frasco com conta-gotas contendo 4,5 ml, no seguinte código 634354.
Composição
Tetrafenilborato de Sódio; 2-Hidroxietil metacrilato; Resina Uretano Dimetacrilato; Óxido de Fosfina; Canforoquinona
4-Dimetilamino Benzonitrila; Hidroxitolueno butilado; Acetona; Água Deionizada.
Indicações de Uso
Importante: Para obter indicações específicas para o adesivo, consulte as Instruções de Uso do adesivo para foto
polimerização escolhido.
Em combinação com os adesivos Prime&Bond ou XP Bond:
 É indicado para adesão de pinos de endodontia/restaurações em combinação com cimentos de resina para
auto/foto polimerização.
 É indicado para adesão de compostos para auto/foto polimerização e núcleos fundidos.
 Em combinação com o kit de acessórios para adesão do amalgama para fixação de restaurações de
amalgama.
Contraindicações
Importante: Para obter indicações específicas, consulte as Instruções de Uso para o adesivo para foto polimerização
selecionado.
 O Ativador de auto polimerização é contraindicado para aplicações em tecidos da polpa dentária.
 O Ativador de auto polimerização é contraindicado para uso em pacientes com histórico de reação alérgica a
resinas de metacrilato ou quaisquer outros componentes.
Advertências
O Self Cure Activator contém metacrilatos polimerizáveis que podem ser irritantes para a pele, olhos e mucosa oral e
podem causar dermatite de contato alérgico em pessoas sensíveis a estes materiais.
 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. 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 o
material dos tecidos. Lave a mucosa com quantidade abundante de água e expectore / evacue a água
completamente. Caso a inflamação na mucosa persista, procure cuidados médicos.
 Materiais que contém eugenol ou peróxido de hidrogênio (água oxigenada) não devem ser utilizados com
este produto, desde que os mesmos podem interferir com a secagem e causar amolecimento 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, o selo em anexo pode ser afetado 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 uso de um sistema de adesivos de foto polimerização pode reduzir o tempo de trabalho em sistemas de
cimentos de resina de foto polimerização. Este efeito deve ser analisado em laboratório antes de seu uso
clínico.
 Condições de armazenamento inadequadas podem encurtar a vida útil e provocar defeitos do produto.
Precauções
 Este produto destina-se ao uso somente de acordo com o que foi especificado nestas Instruções de Uso.
Qualquer uso deste produto que não seja consistente com estas Instruções de Uso, será de responsabilidade
exclusiva do profissional.
 Utilize óculos, vestimentas e luvas de proteção adequadas. É recomendado o uso de óculos de proteção.
 O contato com saliva e/ sangue durante a aplicação pode fazer com que a restauração não seja bemsucedida. Recomenda-se o uso de dique dentário ou proteção.
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Assim que o adesivo compatível for misturado com o Ativador de auto polimerização, aplique-o imediatamente
às superfícies preparadas.
O frasco do Ativador de auto polimerização deve ser bem fechado, imediatamente após ao uso.
Utilize-o somente em áreas bem ventiladas. Evite inalar o vapor.
Inflamável: O Ativador de auto polimerização contém acetona. Mantenha-se longe de fontes de ignição.

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, edema, descamação.
 A inalação de vapores pode provocar diversos graus de danos ao tecido afetado e também aumentar a
suscetibilidade de doenças respiratórias.
Instruções Passo a Passo
Proteção da Polpa e condicionamento dental:
Para Proteção da Polpa e condicionamento dental, siga as instruções de uso do respectivo adesivo.
Aplicação
1. Coloque de 1 a 2 gotas de adesivo compatível em um pote misturador padrão limpo. Coloque a tampa
imediatamente.
2. Coloque no mesmo pote, um número igual de gotas do Ativador de auto polimerização. Coloque a tampa
imediatamente. Misture o conteúdo de 1 a 2 segundos com uma ponta de escova nova e limpa.
3. Usando um pincel descartável, aplique o adesivo/ativador misturado, molhando todas as superfícies dos
dentes uniformemente, conforme as instruções de uso do adesivo de foto polimerização.
4. Remova o solvente, secando suavemente com ar limpo, seco a partir de uma seringa odontológica, conforme
indicado nas Instruções de uso do adesivo de foto polimerização. A superfície deve ter uma aparência
brilhante uniforme. Caso não tenha esta aparência, repita a aplicação e faça a secagem com ar. A superfície
não deve conter áreas com adesivos de espessura excessiva ou concentrações.
Repita a
secagem/evaporação descrita acima, se necessário.
Polimerização inadequada devido à evaporação insuficiente de solvente:
Siga as instruções de evaporação acima.
Foto polimerização:
Foto polimerize a mistura de adesivo e ativador de auto polimerização, conforme orientado na instrução de uso do
adesivo de foto polimerização. Dica Técnica: A foto polimerização de uma aplicação do Adesivo Autocondicionaste
Universal XP BOND e mistura ativadora não é necessária quando utilizada em conjunto com as resinas e cimentos
de restauração da DENTSPLY. Consulte as instruções de uso do Adesivo auto condicionante Universal XP BOND.
Preparação para restauração:
1. Trate a superfície para restauração indireta de acordo com as instruções do fabricante ou do laboratório
dentário, isto é, decapagem, desbaste mecânico e/ou aplicação do Agente de Acoplamento (Conforme
Instruções de Uso).
2. Aplique o adesivo/ativador na superfície interna de fixação da restauração, conforme orientado nas instruções
de uso do adesivo de foto polimerização.
Colocação / Cementação:
Prepare, misture e aplique o composto para auto/foto polimerização ou cimento de resina de foto polimerização, de
acordo com as instruções do fabricante.
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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).
Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 02 anos.
USO PROFISSIONAL.
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