Instrução de uso
Signum Liquid
Líquido usado para auxiliar na modelagem e reativação da camada de dispersão
dos materiais fotopolimerizáveis utilizados para restauração estética.
Indicações
– Auxiliar no procedimento de modelagem;
– Reativação da camada de dispersão dos materiais fotopolimerizáveis utilizados
para o revestimento estético.
Composição
Dimetacrilatos, éster multifuncional do ácido metacrílico, silano, fotoiniciadores.
Modo de Uso
Para auxiliar no procedimento de modelagem e facilitar a adaptação dos materiais
de restauração estética, o instrumento de modelagem ou o pincel podem ser
umedecidos com um pouco de Signum liquid.
Durante a polimerização dos materiais de restauração estética fotopolimerizáveis,
uma camada de dispersão se desenvolve na superfície, estabelecendo a ligação
química entre as camadas individuais. Não toque nem remova esta camada. Para
recuperar uma camada de dispersão danificada, asperize a superfície com uma
ponta diamantata e aplique uma fina camada de Signum liquid com um pincel,
aplique de maneira suficientemente úmida e em toda área que for necessária.
Deixe por tempo necessário para que o Signum liquid reaja. As camadas individuais
podem soltar, se o Signum liquid não for usado.
Nota
Não dilua as massas com o Signum liquid. Isto irá afetar de forma negativa as
propriedades mecânicas e ópticas do material de restauração. A utilização de
Signum liquid em excesso, com as pastas, pode levar à inclusão de bolhas de ar e
tornar a superfície deslizante, dificultando a adaptação da pasta. Se o Signum liquid for
aplicado na boca, utilizar isolamento absoluto.
Armazenagem
Não armazenar o material à temperatura superior a 25°C. Evitar exposição solar
direta. Não usar o material após a data de validade. Sempre manter os frascos bem
fechados. Mantenha longe do alcance de crianças.
Indicações de perigo e precauções
Irritante para os olhos. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato com os
olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. Após
contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com bastante água. Usar
vestuário e luvas de proteção adequadas para o trabalho.
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Apresentação
1 x 4 ml Signum liquid
® = marca registrada
da Heraeus Kulzer GmbH

Fabricado por:
Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau - Alemanha
Importado e distribuído por:
Heraeus Kulzer South America Ltda.
Rua Cenno Sbrighi, 27 – cj. 42 – São Paulo – SP - Cep.: 050360-010
C.N.P.J.: 48.708.010/0001-02
Resp. Técnico: Regiane Marton CRO-SP: 70.705
Registro ANVISA Nº:

Representante Legal

Responsável Técnica

Letícia Ferreira

Regiane Marton
CRO-SP: 70.705
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