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Instruções de Uso 

Apresentação 

• C700201 - Acrytemp-A1 - 1 cartucho 50 ml (76 g) + 15 pontas misturadoras 4:1.

• C700200 - Acrytemp-A2 - 1 cartucho 50 ml (76 g) + 15 pontas misturadoras 4:1.

• C700215 - Acrytemp-A3 - 1 cartucho 50 ml (76 g) + 15 pontas misturadoras 4:1.

• C700205 - Acrytemp-A3,5 - 1 cartucho 50 ml (76 g) + 15 pontas misturadoras 4:1.

• C700211 - Acrytemp-B1 - 1 cartucho 50 ml (76 g) + 15 pontas misturadoras 4:1.

Acessórios (vendidos separadamente)

• C700240 - Pontas Misturadoras 4:1 - 45 unidades por embalagem.

• C700230 - Dispensador D2 4:1 - 1 unidade por embalagem.

Composição 

Metacrilatos de Resina UDMA, Metacrilatos de Resina Bis-GMA, Polivinil aromático de resina éster, Vidro de bário, Sílica, BHT, 
Iniciantes de auto-cura e Pigmentos (Óxido de ferro e Dióxido de Titânio). 

Indicações de Uso 

Preparo direto ou indireto de coroas e pontes provisórias e próteses provisórias para inlay e onlay. 

Contraindicações 

Não utilizar em pacientes com reações alérgicas a acrilatos. 

Advertências 

Acrytemp contém acrilatos mas não contém metacrilato de metila. Com pacientes suscetíveis, a sensibilização a Acrytemp não 
pode ser excluída. Acrytemp não deve ser mais utilizado, se forem observadas reações alérgicas. Não utilizar em pacientes com 
reações alérgicas a acrilatos. Evitar o contato com a pele, membrana mucosa e olhos. Se o material entrar em contato com a pele, 
lavar imediatamente com água e sabão. Se o material entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente com grandes 
quantidades de água e, se necessário, consulte um médico. 

Precauções 

Acrytemp contém acrilatos mas não contém metacrilato de metila. Com pacientes suscetíveis, a sensibilização a Acrytemp não 
pode ser excluída. Acrytemp não deve ser mais utilizado, se forem observadas reações alérgicas. Não utilizar em pacientes com 
reações alérgicas a acrilatos. Evitar o contato com a pele, membrana mucosa e olhos. Se o material entrar em contato com a pele, 
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lavar imediatamente com água e sabão. Se o material entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente com grandes 
quantidades de água e, se necessário, consulte um médico. 

Efeitos Adversos 

Pacientes suscetíveis podem apresentar sensibilização ao produto, podendo ser observadas reações alérgicas. 

Instruções Passo a Passo 

MODO DE USAR 

• O sistema em cartucho de auto-mistura permite a dosagem ideal, sem bolhas e a possibilidade de aplicação direta ou
indireta.

TOMADA DO MOLDE 

• Antes do preparo dos munhões, moldar em silicone ou alginato. Com um instrumento cortante (tal como Putty-Cut)
remover as áreas interdentais e eventuais retenções, de modo a facilitar o reposicionamento do molde na cavidade oral.
Nos quadrantes posteriores, havendo falhas de dentes, criar um sulco no molde de modo a criar uma conexão em barra
entre os dentes.

• Dar então prosseguimento à prática normal de consultório (preparação dos munhões, extrações etc.). No caso de
utilização indireta em laboratório, executar o modelo de forma habitual.

DISPENSADOR E CARTUCHO 

• Puxar o trilho do dispensador até o início por meio do gatilho que se encontra por baixo dele.

• Levantar o fecho do cartucho. Posicionar o cartucho no dispensador (a relação de mistura é 4:1).

• O posicionamento correto deve permitir que o dispensador trave sem dificuldade. Retirar a tampa colorida. Para um bom
controle do fluxo, extrair uma quantidade mínima de produto até que os dois componentes saiam uniformemente.
Introduzir a ponta misturadora seguindo a marca “V” na roda colorida. Esta deve coincidir com a base correspondente
no cartucho. O dispositivo está agora pronto para ser utilizado.
NOTA: a extrusão inicial para a cânula de mistura (próximo ao tamanho de uma ervilha) deve ser ignorada. Depois, a
mistura seguinte ficará perfeita. Isto tem de ser efetuado para cada mistura nova.

• Após cada utilização, deixar a ponta de mistura aplicada, pois funcionará como uma tampa. Para mais informações sobre
preencher e utilizar o dispensador, consultar as “Instruções do dispensador D2” fornecidas.

APLICAÇÃO 

• Exercendo uma ligeira pressão sobre o gatilho do dispensador, aplicar Acrytemp no interior do molde anteriormente
preparado, limpo e seco. Posicionar a ponta misturadora na porção mais profunda do molde deixando-a imersa no
material para evitar a formação de bolhas. O processo deve demorar cerca de 50 segundos.

PREPARAÇÃO TEMPORÁRIA 

• O molde, usado como moldeira e preenchido com Acrytemp, é depois colocado na boca ou no modelo.

• Após 1-2 minutos a 35°C (na boca) ou 3-4 minutos a uma temperatura ambiente de 23°C (num modelo) desde o início da
aplicação, Acrytemp na fase plástica, pode ser removido sem dificuldade.
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NOTA: o tempo de secagem tem de ser verificado com material em excesso intra-oralmente (por exemplo, com uma 
cureta) ou no modelo. A temperatura oral tem um efeito significativo no tempo de secagem e o provisório só pode ser 
removido sem destruição durante o estado elástico. 

PÓS-POLIMERIZAÇÃO E ACABAMENTO 

• Após a remoção do provisório do molde ou dos preparos, eliminar o material em excesso e eventuais rebordos. Seria
ideal completar a polimerização colocando a placa em água quente a 45°C- 55°C (113°F-131°F); se isto não for possível,
aguardar 6 minutos desde o início da aplicação e, depois, concluir utilizando ferramentas rotativas específicas ou
abrasivos muito finos.
NOTA: o oxigênio em contato com a superfície cria uma camada fina que pode ser facilmente eliminada com álcool etílico
ou outro solvente. Não inalar os pós produzidos durante o acabamento; usar proteção adequada (aspiração ou máscara).

CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA 

• Para a cimentação do provisório, utilizar de preferência, cimentos sem eugenol. Se for utilizado um cimento com eugenol,
lembre-se que quaisquer resíduos ou vestígios do material podem resultar em problemas que envolvem a inibição da
reação de polimerização de compósitos ou outros produtos, especialmente produtos à base de acrílico.

REPAROS 

Apesar das ótimas características de resistência mecânica, no caso de ruptura, seguir as seguintes operações: 

• Fratura imediatamente após o preparo do provisório: fixar os extremos junto da fratura com Acrytemp novo.

• Fratura de um provisório já existente e utilizado: limpar e asperizar as superfícies a serem reparadas e criar algumas
retenções mecânicas. Assim preparado, o provisório poderá ser reparado com Acrytemp novo.

• Devido à pouca quantidade de Acrytemp, em ambos os casos, para facilitar a polimerização, basta colocar o provisório
em água quente durante alguns minutos.
NOTA: resíduos de Acrytemp não endurecidos, podem ser retirados com álcool etílico ou outro solvente.

VANTAGENS 

• Embora contenha acrilatos, o Acrytemp não contém metacrilato de metila. A temperatura atingida durante a
polimerização é inferior a 40°C,  protegendo os preparos, sem causar desconforto ao paciente. Além disso, apresenta
ótima resistência às cargas e à abrasão e excelente estabilidade dimensional.

• O resultado estético é garantido pelo brilho e pela estabilidade das cores. No caso de ruptura acidental, Acrytemp é fácil
de reparar. É possível utilizar qualquer compósito auto ou fotopolimerizável para estabelecer uma perfeita união química.
Acrytemp é preciso e permite obter bordos extremamente finos. Pela sua flexibilidade, as pontes extensas são muito
resistentes.

DADOS TÉCNICOS 
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TEMPOS DE TRABALHO E SECAGEM 

*Se a conclusão da secagem ocorrer à temperatura ambiente, o corte/polimento poderá ser efetuado após 6 minutos (desde o
início da mistura)

Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Descarte 

Limpeza e desinfecção do dispensador - Recomenda-se limpar e desinfetar o dispensador usando álcool etílico, álcool isopropílico 
(ou uma mistura deles) ou solução aquosa à base de ácido peracético. Siga as instruções do fabricante do desinfetante escolhido 
para o tempo de contato. 

Descarte: O produto e a embalagem devem ser descartados em conformidade com as normas locais aplicáveis. 

Cuidados de Conservação 

Conservar o produto entre 2 (35°F) e 20°C (68°F) em local seco e fresco. Se conservar em geladeira, retirar uma hora antes do uso. 
O produto pode ser transportado nas condições de temperatura entre -15°C a + 40°C e de umidade de 75% UR, por um período 
máximo de 30 dias. 

Lote: Vide Rótulo do Produto 

Validade: 24 meses 

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem. 

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO 

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL 

O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO 

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA 
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A DURAÇÃO DO PRODUTO É DE 24 MESES DA DATA DE FABRICAÇÃO, SE CONSERVADO NESTAS CONDIÇÕES. NÃO UTILIZAR 
ACRYTEMP APÓS A DATA DE VALIDADE. 

PONTAS MISTURADORAS – USO ÚNICO/PROIBIDO REPROCESSAR 

Observações importantes: Quaisquer informações fornecidas, mesmo durante demonstrações, não invalidam as instruções de 
utilização. Os usuários devem verificar se o produto é adequado para a aplicação prevista. O fabricante não será responsável por 
danos, incluindo em terceiros, resultantes do descumprimento das instruções ou da inadequação na  aplicação. A responsabilidade 
do fabricante está limitada ao valor dos produtos fornecidos. 

Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente 
no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com 
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