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MAGNA
RESINA

► Alta performace
► Maior resistencia
► Ótima trabalhabilidade

Compósito fotopolimerizável
radiopaco para próteses dentárias.

► Harmonização da cor

Produzido por

EDG Equipamentos e Controles LTDA.
CNPJ: 47035076/0001-16
Responsável técnico
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*
MAGNA
RESINA

Resina fotopolimerizável de uso
laboratorial.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Resina MAGNA da EDG é um compósito
fotopolimerizável de laboratório, desenvolvida
e fundamentada na mais alta tecnologia de
mimetização para a estética dentária.
Sua formulação é composta por matérias
primas de excelentes propriedades, possuindo
uma matriz polimérica metacrílica e reforços
à base de partículas funcionalizadas. A
união química entre a matriz e as partículas
de carga tem como resultado uma resina
altamente reforçada. Possui uma excelente
performance com relação à confecção das
próteses. Sua facilidade de manuseio (não
aderência à espátula) proporciona um melhor
desempenho e trabalhabilidade.
CARACTERÍSTICAS

Restauração micro-híbrida, fotopolimerizável,
radiopaca, não refletiva a UV.
A resina MAGNA apresenta 75% do peso e
55% do volume em carga com tamanho de
partícula médio de 0,7 µm.
Possui uma excelente resistência mecânica.
É apresentada em 23 cores, todas com
fluorescência e radiopacidade, atributos que
contribuem ainda mais para a mimetização
dos dentes.
INDICAÇÕES

Produto indicado para a confecção e reparos de
facetas, coroas e pontes anteriores e posteriores.
Destinada a profissionais especializados em
confecção de próteses odontológicas.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Este produto não deve ser utilizado em
pacientes que possuam alergia a metacrilatos.
O uso deste produto é exclusivo de profissionais
especializados em confecção de próteses
odontológicas. Todas as instruções de uso
devem ser seguidas corretamente; qualquer
uso inadequado, ou diferente do indicado,
é de responsabilidade do profissional. O
prazo de validade informado no rótulo
deve ser respeitado. O produto deve ser
armazenado e manipulado ao abrigo do calor
excessivo e exposição à luz solar. A exposição
prolongada à luz ambiente pode desencadear
a polimerização prematura. Usar o produto
imediatamente após sua saída da seringa, em
seguida manter a embalagem fechada com a
tampa. Manter fora do alcance de crianças.

INSTRUÇÕES DE USO
POLIMERIZAÇÃO

Os equipamentos indicados para a
fotopolimerização da resinMAGNA
são: MAGNABOX eXENOM POWER da
EDG. Ambos possuem características de
emissão nas faixas de comprimento de onda
adequada e na potência necessária para a
total fotopolimerização. Contudo, qualquer
equipamento similar de outra marca pode
ser utilizado.
A faixa de comprimento de onda ideal para
a fotopolimerização da resina MAGNA é de
320 a 500 nm (nanômetros),a potência é de
500 mW/cm2.
ESPESSURA DA CAMADA E TEMPO DE
POLIMERIZAÇÃO
ESPESSURA

APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO EMBALAGEM

SIGLA

DENTINA

4g

DA1,DA2,DA3,DA3.S,DA4,
DB1,DB2,DB3,DB4,DC1,DC2,
DC3,DC4

INCISAL

4g

i1,i2,i3 i4

TRANSPARENTE

4g

EFEITO

4g

TN (Transparente Normal)
TBV(Transoarente Baixo Valor)
TA (Transparente Azul)
AM(Ãmbar)
EC (Esmalte Cremoso)
EB (Esmalte Branco)

FUNÇÃO ESPECÍFICA

Os compósitos de corpo são os componentes
utilizados em maior percentual volumétrico
para a confecção das próteses e são utilizados
para mimetizar as estruturas dentárias naturais
(dentina, esmalte, pontas de cúspide, etc.)
COMPOSIÇÃO

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, fotoiniciadores,
cargas iônicas e pigmentos.

1,0 mm-1,5 mm
(cada camada)

TEMPO DE POLIMERIZAÇÃO
Polimerização
preliminar
1 min
(cada camada)

Polimerização final
3 min

Após a polimerização, realizar o acabamento
final para obter anatomia correta do dente.
ARMAZENAMENTO

O produto deve permanecer em sua
embalagem original, ser armazenado em
local seco, fresco e principalmente ao abrigo
da luz. A faixa de temperatura ideal para
armazenagem é de 10 °C a 25 °C. Durante
o transporte, o produto deve ser protegido
de fontes de calor e principalmente de luz. O
prazo de validade do produto é de 24 (vinte e
quatro) meses após a data de fabricação, sob
condições adequadas de armazenamento.

