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REVEAL™*

Protótipo Estético Funcional Adesivo
INFORMAÇÕES GERAIS
REVEAL é um compósito fluído de alta resistência para utilização em restaurações estéticas provisórias à base de resina
composta. As nanoparticulas incorporadas contribuem para que o REVEAL apresente um excelente polimento enquanto
que as partículas num alto conteúdo de carga permitem e concedem ao REVEAL uma alta resistência e durabilidade.
REVEAL permite ao Médico Dentista ir de encontro às expectativas estéticas do paciente antes das restaurações definitivas
estarem fabricadas.
Indicações de utilização:
Protótipo Estético Funcional Adesivo
Avisos:
• Contaminação cruzada: o produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Elimine os acessórios
		 utilizados ou contaminados. Não limpe, não desinfecte nem reutilize.
Precauções:
• Evite o contacto com a pele, resinas não polimerizadas de (met)acrilato podem causar sensibilidade cutânea em
		 pessoas suscetíveis. Em caso de contacto, lave a pele com sabão e água.
• Ficha de segurança fornecida a pedido.
• Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Isole e limpe todas as superfícies onde irá ser aplicado o REVEAL.
Confeccione uma moldeira individual com Clear Tray Material (p. ex. Triad TranSheet Clear*) no modelo de gesso.
Polimerize a moldeira individual na lâmpada polimerizadora. Recorte e ajuste as margens conforme necessário.
Injecte Clear VPS (como REVEAL Clear Matrix) na moldeira individual e no modelo de gesso. Coloque a moldeira no
modelo de gesso.
5. Depois do Clear VPS estar polimerizado, remova o excesso de material. Recorte e faça os ajustes necessários. Coloque
na boca do paciente e verifique se está adequadamente ajustada.
6. Acondicione os dentes com um acondicionador, como UNI-ETCH®* w/BAC (dependendo do tempo de utilização: spot-etch
ou full-etch e enxagúe.
7. Aplique o adesivo (ALL-BOND 3®* de acordo com as instruções do fabricante) e fotopolimerize durante 10 segundos.
8. Injecte REVEAL na Clear Matrix.
9. Coloque a Clear Matrix/Custom Tray na boca, permitindo que o REVEAL possa fluir e se adapte durante 2 minutos.
10. Remova a moldeira individual rígida e deixe a Clear Matrix/ Custom Tray na boca. Proceda à fotopolimerização do
REVEAL através da matriz durante 20 segundos por face.
11. Remova a Clear Matrix e retire os excessos de compósito com brocas carbide ou diamantadas.
12. Efectue o polimento do compósito.
1.
2.
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HIGIENE: Volte a tapar as seringas com a tampa luer lock. Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar
qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.
ARMAZENAMENTO: Conserve à temperatura ambiente (20°C/68°F - 25°C/77°F).
ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as
regulamentações nacionais ouregionais relacionadas com os resíduos.
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade pela troca de produtos que se verifique serem defeituosos.
A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da
utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da
utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades
daí decorrentes.
*

REVEAL é uma marca comercial da BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear é fabricado pela Dentsply International.
UNI-ETCH e ALL-BOND 3 são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
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