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Apresentação: 

Blister de Poli(Tereftalato de Etileno) Glycol - PETG e Alumínio, contendo 05 unidades do produto nos modelos: 

60667332 - X-Post Endodontic Fiber Post No.1; 
60667333 - X-Post Endodontic Fiber Post No.2; 
60667334 - X-Post Endodontic Fiber Post No.3; 
60667335 - X-Post Endodontic Fiber Post No.4. 

Composição 

Fibra de vidro; Bisphenol A com base em resina epóxi; 2,5-dimetil-2,5-di (2-ethylhexanoylperoxy) hexano. 

Indicações de Uso 

Os pinos intraradiculares são indicados para restauração coronal de dentes endodonticamente tratados, em casos 
de substância dentária residual insuficiente (< 4 mm). Estes instrumentos devem ser utilizados apenas num ambiente 
clínico ou hospitalar, por profissionais qualificados. 

Contraindicações 

Dentina residual insuficiente: é necessário pelo menos 2 mm de estrutura dentária em torno da preparação. 

Advertências 

N/A 

Precauções 

• Dispositivo de uso único.
• A reutilização do pino pode aumentar o risco de contaminação cruzada, falhas na cimentação e fraturas.
• Deve ser esterilizado antes do uso.
• Evite tocar nos pinos com os dedos após a limpeza.
• O encurtamento do pino deve ser feito fora da boca.
• A Dentsply Sirona recomenda o uso de um dique de borracha.

Efeitos Adversos 

Até o presente momento, nenhuma reação adversa foi relatada.

Instruções Passo a Passo 

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO 

Para fins de higiene e segurança sanitária recomenda-se a limpeza e desinfecção previamente à utilização. 
Recomendação Geral: 
1) Para sua própria segurança, use equipamentos de proteção individual (luvas, óculos, máscara).
2) O usuário é responsável pela limpeza e desinfecção do produto antes da utilização.
3) Os pinos devem ser esterilizados, conforme item 4.2.7 deste formulário e então limpos com álcool no momento
da aplicação (conforme descreve o item 7 do modo de uso).
3) Após o processamento os pinos devem ser cuidadosamente inspecionados antes do uso: o aparecimento de
defeitos como deformações, rupturas, corrosão, perda de codificação ou marcação como cores, indicam que os
dispositivos não são capazes de cumprir o uso pretendido com o nível de segurança exigido e devem, portanto, ser
descartados.
4) Os dispositivos de único uso não devem ser reutilizados.
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MÉTODOS E PARÂMETROS DE ESTERILIZAÇÃO 

A empresa recomenda o método de esterilização a vapor (134 ° C/ 273.2 °F durante 18 minutos, com o objetivo de 
desativar potenciais contaminantes), no entanto os seguintes ciclos (parâmetros) de esterilização podem ser 
seguidos: 

• 132 °C (269.6 ° F), 4 minutos;
• 134 °C (273.2 ° F), 3 minutos;
• 134 °C (273.2 ° F), 18 minutos.

Observações: 
• Os pinos devem ser esterilizados de acordo com o rótulo sua embalagem (de esterilização).
• Ao esterilizar vários dispositivos em um mesmo ciclo de autoclave, assegure-se de que a carga máxima da

auto-clave não seja excedida.
• Coloque as embalagens na autoclave de acordo com a recomendação do fabricante.
• Use somente autoclaves que permitam a remoção do ar do pré-vácuo em conformidade com as exigências

da EN 13060 (classe B, esterilizador pequeno) e EN 285 (tamanho total da autoclave), com vapor saturado.
• Utilize um procedimento de esterilização validado de acordo com a norma ISO 17665 com tempo de secagem

de 20 min.
• Respeite o procedimento de manutenção da autoclave. A manutenção está sob a responsabilidade do

usuário e deve ser executada seguindo os requisitos para esterilização de dispositivos médicos (exemplos:
planejamento de manutenção, qualificação, critérios de aceitação do condensado e da água como por EN
285, anexo 2).

• Controle os critérios de eficiência e aceitação do procedimento de esterilização (a integridade da
embalagem, nenhuma umidade, nenhuma mudança da cor de embalagem, indicadores físico-químicos
positivos, conformidade dos parâmetros reais do ciclo). Deve ser dada especial atenção à integridade das
embalagens se o ciclo de esterilização 134 °C (273.2 ° F), for de 18 minutos.

• Arquive os registros de rastreabilidade e defina o prazo de validade de acordo com diretrizes do fabricante
da embalagem de esterilização.

• Ciclos mais curtos de esterilização de acordo com regulamentos locais são possíveis, mas não são garantia
de desativação da proteína.

Armazenagem: 
• Mantenha os dispositivos em embalagens de esterilização em um ambiente limpo, longe de fontes de

umidade e luz solar direta. Armazene na temperatura ambiente (tipicamente 15-25 ° C (59-77 ° F);
• Após a esterilização, o produto deve ser manipulado com cuidado, a fim de que seja mantida a integridade

da embalagem (barreira estéril).
• A esterilidade não pode ser garantida se a embalagem estiver aberta, danificada ou molhada.
• Verifique a embalagem e os dispositivos médicos antes de utilizá-los (embalagem íntegra, com ausênica de

umidade, etc.). Em caso de danos, deve ser realizado um retrabalho completo

MODO DE USO

1) Prepare o canal radicular. Assegure-se de que exista espaço suficiente para colocar o pino. Retire a gutta-percha
residual do canal radicular.
2) Selecione o tamanho correto do pino, de acordo com a situação anatômica do dente usando a radiografia e as
informações abaixo fornecidas. Selecione a broca Largo® Peeso e a broca de precisão EasyPost TM correspondente
ao tamanho do pino selecionado.

Pino Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4 
A) Diâmetro apical (mm) 0.8 0.8 1.0 1.0 
B) Diâmetro coronário (mm) 1.35 1.47 1.67 1.83 

C) Broca Largo Peeso Nr. 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 2 

D) Broca de precisão EasyPost Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr. 4 
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3) Determine o comprimento do munhão coronal que deve corresponder à 1/3 do comprimento final do pino.
Remover a obturação do canal radicular com o a broca Largo® Peeso selecionada (velocidade de rotação 800 –
1200 RPM) até o tamanho necessário à introdução do pino em 2/3 de seu comprimento. Pelo menos 4 mm de
obturação do canal radicular devem permanecer na região apical.
Nota ¹ Em caso de canais curvados, o comprimento tem que ser reduzido.
4) Prepare o canal com a broca de precisão EasyPost TM selecionada (velocidade de rotação 1000 – 1200 RPM).
5) Verifique se o pino está devidamente encaixado no canal.
6) Fora da boca do paciente, encurte o pino a seu comprimento final com um disco de diamante. Nunca use um
instrumento fresador, tal como cortadores de arame, pois a pressão pode destruir a estrutura do pino.
7) Limpe o pino com álcool.
8) Aplique por 15 segundos o condicionador no canal e na dentina exposta. Enxágue por 10 segundos. Seque
suavemente com pontas de papel, mas deixe a superfície úmida. Não coloque o condicionador em contato com a
gengiva.
Nota ² O condicionamento ácido é opcional para o Prime & Bond Active™*, Prime & Bond universal™ e Prime & Bond
® elect*.
9) Misture os adesivos Prime & Bond ®* e Self Cure Activator. Aplique uma camada da mistura com um pincel no
canal radicular e deixe por 20 segundos. Remova o excesso usando pontas de papel.
10) Seque suavemente todas as superfícies. As superfícies do esmalte e da dentina devem ter uma aparência
uniforme, brilhosa. Do contrário, repita a aplicação.
11) Fotopolimerize a mistura adesiva no canal radicular por 10 segundos**.
Nota ³ A etapa de polimerização não é necessária ao utilizar o Core-X Flow + Self Cure Activator ou Prime & Bond
Active ™, Prime & Bond universal ™, Prime & Bond elect ® ou XP Bond ™.
12) Aplique uma única camada da mistura entre o adesivos Prime & Bond® e Self Cure Activator na superfície do pino.
Suavemente seque (ar seco) por 5 segundos.
* Não estão disponíveis em todos os países.
** Verifique a fotopolimerização para uma saída de luz mínima de pelo menos 800 mW/cm ². Polimerize por pelo
menos 20 segundos se a saída de luz estiver entre 500 e 800 mW/cm ².
***Para mais detalhes em relação à utilização dos produtos Core-X Flow, Self Cure Activator, Prime&Bond 2.1 e outros
(não pertencentes à este cadastro), consulte as instruções de uso aplicáveis aos mesmos

Cuidados de Conservação 

Ao abrigo da incidência de luz solar e do calor. 

Lote: Vide Rótulo do Produto 

Prazo de Validade: Indeterminado. 

Uso Profissional. 
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