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COMPOSIÇÃO
Polivinilsiloxano, Sílica, Alumínio Inorgânico, Metilhidrogensiloxano, Surfactante, Complexo Organoplatíni-
co, Pigmentos e Aromas.

INDICAÇÕES DE USO
Silicones de Adição (Polivinilsiloxanos) Hidrocompatíveis para Moldes de Elevada Precisão.

Occlufast + / Occlufast + Color: Registro de oclusão dentária dos pacientes em ambiente clínico.

CONTRAINDICAÇÕES
Não use em indivíduos com hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes.

ADVERTÊNCIAS
• O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o con-

tato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das 
mãos para eliminar todos os vestígiospoluentes, no caso do uso de luvas de látex;

• Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas;

• Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o 
dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

• Em caso de hipersensibilidade, suspenda imediatamente a utilização e tome medidas para garantir que 
o paciente está seguro.

PRECAUÇÕES
GERAIS

• O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Evitar o con-
tato direto da luva de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das 
mãos para eliminar todos os vestígios poluentes, no caso do uso de luvas de látex.

• Os polivinilsiloxanos são quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.

• Para reduzir o risco de contaminação cruzada, use sempre tampas/envoltórios descartáveis sobre o 
dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

• Não elimine o produto no ambiente.

OCCLUFAST + & OCCLUFAST + COLOR

• Não contamine o material ou os dentes/superfícies a registrar com soluções de deslocação gengival 
à base de sulfeto, poliéteres ou camadas da superfície não polimerizadas de resinas acrílicas ou bis- 
-acrílicas. Os resíduos destes materiais podem interferir com a fixação do produto. Se as superfícies 
ficarem contaminadas, limpe-as com muita água, álcool etílico ou outros solventes adequados e espe-
cíficos para resinas acrílicas ou bis-acrílicas.

• Utilize o produto a uma temperatura ambiente de 23 °C (as temperaturas mais altas reduzem o tempo 
de trabalho, as temperaturas mais baixas aumentam o tempo de trabalho). O paciente pode aperce-
ber-se de uma reação exotérmica durante a utilização do material.

EFEITOS ADVERSOS
• Polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.
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• Irritação, vermelhidão ou sinais de hipersensibilidade poderão ocorrer em caso de alergia a qualquer 
um dos componentes.

INSTRUCOES PASSO A PASSO 

Operações preliminares:

• Leia as instruções antes da utilização.

• Use luvas de proteção e roupa de trabalho adequadas.

Monte o dispositivo de acordo com as instruções seguintes:

• Montar e utilizar o dispositivo dispensador conforme instruções do fabricante.

• Insira o cartucho certificando-se de que encaixa na direção certa. O cartucho tem de ser inserido com 
o “V” na base virado para baixo (fig.1).

• Com o cartucho em posição no dispensador, remova a tampa rodando-a 1/4 de volta. Remova a tampa 
num movimento limpo e elimine-a (fig. 2).

• Certifique-se de que os dois componentes saem em conjunto quando pressiona suavemente a alavanca 
do dispensador. Extruda uma pequena quantidade de produto para equalizar o fluxo dos dois compo-
nentes. Limpe o bocal do cartucho, removendo o produto em excesso dos orifícios de extrusão (fig. 3).

• Insira a ponta de mistura num movimento limpo para que o entalhe em V no anel colorido esteja alin-
hado com o alojamento no cartucho. Rode a ponta 1/4 de volta, exercendo apenas pressão no anel 
colorido e não apenas na ponta de mistura (fig. 4-5).

• É aconselhável envolver o dispensador e o cartucho em celofane antes da utilização, removendo pos-
teriormente o celofane.

Utilizar o dispositivo no paciente:

• Proteja os recortes antes de utilizar o produto.

• Aplique o produto utilizando a técnica pretendida (oclusal ou vestibular). Se utilizar a técnica oclusal, 
primeiro aplique o material nos dentes, depois, peça ao paciente para morder. Para registos de oclusão 
efetuados utilizando a técnica vestibular, injete o produto sobre os dentes com as arcadas na posição 
que pretende registar. Ao aplicar material cromático, vai observar uma alteração na cor que orienta a 
aplicação/remoção do material. Occlufast+ Color começa verde durante a aplicação e fica gradual-
mente amarelo à medida que fixa na cavidade oral. Uma vez fixo, a mudança uniforme da cor indica 
que pode remover o registo da cavidade oral. À temperatura ambiente, o registo de oclusão obtido vai 
regressar à cor inicial. Esta mudança não altera, de modo algum, as características do material.

• Deixe a ponta no cartucho.
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Dados Técnicos

Occlufast + Occlufast + Color

Tempo de Trabalho* 30” 30”

Tempo de boca* 1´00” 1´00”

Dureza 37±5 Shore D 37±5 Shore D

Reprodução de Permenores 20 μm 20 μm

Variação dimensional linear (aprox.) 0,20% 0,20%

(*) Os tempos especificados são referentes a um teste interno realizado a uma temperatura de 35º C.

Caracterísitcas - Occlufast + ; Occlufast + Color:

• Occlufast+ tem uma dureza de 37±5 Sh D.

• Occlufast+ Color tem uma dureza de 37±5 Sh D e é termocromático.

• O material dimensionalmente estável permite o registro intraoral das posições relativas das arcadas.

1
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LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E DESCARTE
Lavagem e desinfecção registros: Depois de ter sido abundantemente lavado sob água corrente, o molde 
pode ser imediatamente desinfetado. A desinfecção usando um desinfetante específico para silicones de 
adição (polivinilsiloxanos), mergulhando a impressão na solução ou pulverizando-a diretamente se estiver 
usando um desinfetante em spray. Siga as instruções do fabricante do desinfetante escolhido para o tempo 
de contato. Desinfetantes à base de sal de amônio quaternário ou misturas de álcool e redutores de tensão 
superficial foram testados.

Limpeza e desinfecção do dispensador: Proceder conforme instruções do fabricante do dispositivo.

Limpeza e desinfecção das Pontas Misturadoras - Desinfete completamente a ponta sem removê-la do 
cartucho. Antes do próximo uso do cartucho, remova a Ponta Misturadora antiga e encaixe uma nova. 
Recomenda-se limpar e desinfetar a ponta usando uma solução aquosa à base de álcool etílico, álcool 
isopropílico (ou uma mistura deles). Siga as instruções do fabricante desinfetante escolhido para o tempo 
de contato.

Descarte: O produto (material, material polimerizado e os registros) e a embalagem devem ser descartados 
em conformidade com as normas locais aplicáveis.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO
Os materiais de moldagem são garantidos por um período de 36 meses a partir da data de fabricação, se 
conservados corretamente entre 5° e 27°C. Transportar à temperatura de -15°C a +40°C e 75% UR por um 
período máximo de 30 dias.

Nota:

• Não armazene o produto sob luz solar direta.

• O registo de oclusão pode ser enviado para o laboratório como uma impressão normal, sem precauções 
especiais, desde que seja protegido contra esforços mecânicos.

Lote: Vide Rótulo do Produto

Validade: 36 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

NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

NÃO UTILIZE O PRODUTO APÓS O PRAZO DE VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.

PONTAS MISTURADORAS – USO ÚNICO
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O produto não foi testado quanto a compatibilidade com acessórios que não aqueles fornecidos. A 
utilização de acessórios não originais poderá causar eventos que resultam numa redução na exatidão do 
registo de oclusão. A utilização de acessórios não originais não é, por isso, recomendada.

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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