Considerações Sobre Colagem Readi-Base® eXact™
Os brackets híbridos metálicos e cerâmicos da TPO são fabricados com uma base de malha de polímero exclusiva
para a segurança do paciente e facilidade de descolagem. Leia estas instruções e considerações cuidadosamente
antes da aplicação.

Recomendação de Colagem
 Profilaxia.

 Retire a película de revestimento do bracket.

 Lavar e secar.
 Condicionamento ácido - com ácido fosfórico
		 a 37% durante 20 a 30 segundos.

 Lavar e secar.
 Aplicação de primário/selante – ar pode ser
		 utilizado para o tornar mais fino. Consulte a lista
		 seguinte de produtos aprovados.

		 Utilizando o alicate de colocação, remova o bracket
		 e coloque sobre o dente com uma ligeira pressão
		 para uma ligação provisória. Esta ligação vai
		 permitir aderência suficiente dando tempo para
		 posicionamento correto de cada bracket.

 Uma vez a posição final alcançada, pressione os
		 bracket para espalhar o adesivo por toda a
		 superfície. Remova o adesivo em excesso.
 Fotopolimerize de acordo com as instruções do
		fabricação.

Primários/Selantes Compatíveis com a Base de Malha de Polímero TPO®
NOTE: Os kits de colagem listados contêm primários.
Aprovado para Utilização
			
TPO
3M
		

Resina selante (recomendado)
Transbond XT
Transbond Plus Self Etching Primer

Reliance

Rely-a-Bond

Opal

Opal Seal

Dentsply
		

Prime & Bond NT
Xeno IV

X

Considerações Especiais
• Evite qualquer produto que promova/melhore
		 a colagem.
• Consulte esta lista de produtos conhecidos que
		 contêm intensificadores.
• Os primários com “enchimento” devem ser
		 evitados uma vez que provocam uma colagem
		 mais forte.
• Na dúvida, contacte o fabricante do adesivo.

As marcas registadas pertencem às empresas listadas.
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Não Aprovado para Utilização
			
		
3M
Transbond MIP
		
Clinpro Sealant
		
Adper Prompt L-pop
Reliance
		
		
		
		
		
Ormco
Kerr
		
		
		

Enhance LC
Light Bond Sealant
Maximum Cure Sealant System
LED Proseal
Assure Proseal
Assure Bonding Resin
Ortho Solo
Optibond XTR
Optibond Solo Plus
Optibond All in One
Optibond FL

American

Eagle FluorSure

Opal

Opal Primo Bond Enhancer

Dentsply

NeoBond Adhesive and Primer

Kuraray

Clearfil S3 Bond Plus

X
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