KIT RESINA PROVISÓRIOS
CONTEÚDO: Reﬁne Bright A1 (25g); Reﬁne Bright A2 (25g); Reﬁne Bright A3 (25g), Reﬁne Bright Líquido
(20ml), Super Filme (10 ml) e Solvente para Super Filme (20 ml).
Produto de Uso Único
COMPOSIÇÃO QUÍMICA REFINE BRIGHT: Pó: Polimetilmetacrilato, iniciador de polimerização e
pigmento. Reﬁne Bright Líquido: Metilmetacrilato e iniciador de polimerização. Super Filme: Álcool Etílico,
pigmento azul, dióxido de titânio, álcool isopropílico, óleo mineral, etileno glicol, tensoativo. Solvente para
Super Filme: Álcool Etílico, álcool isopropílico, óleo mineral, etileno glicol, tensoativo.
INDICAÇÃO DE USO
Reﬁne Bright: Reﬁne Bright é uma resina acrílica odontológica auto-cura rápida, destinado
a confecção de coroas provisórias, mock-up, casquete para moldagens, restaurações de próteses
totais ou parciais fraturadas, etc. Proporcionado grande contração de endurecimento, auto padrão
de acabamento e brilho.
Super Filme: O produto é indicado para ajuste de pontos de contato, contatos oclusais, contatos
interproximais, interferências internas de copings ou coroas totais, interferências nos movimentos
de lateralidade de coroas totais, jaquetas de porcelanas pura, laminados, lentes de contato, onlays,
inlays, prótese ﬁxa, faceta laminada e núcleo.
INSTRUÇÃO DE USO
REFINE BRIGHT
Técnica do Pincel:
Umedecer a ponta do pincel com o líquido, tocar o pó, que será aderido à sua superfície. Em seguida,
aplicar sobre o preparo ou local desejado. Remover o excesso da resina do pincel com papel
absorvente. Repetir este processo sucessivamente até a quantidade desejada para a confecção do
elemento, conserto de próteses totais ou parciais ou reembasamento. Para o reembasamento, levar
em boca a cada adição de material para ajustar a adaptação da coroa (antes do produto polimerizar
totalmente). Após a polimerização da resina, remover com cuidado e fazer os ajustes, acabamentos
e polimentos necessários.
Coroas Provisórias – Técnica de Moldagem:
Obter moldagem antes do preparo do dente ou do modelo de enceramento diagnóstico em alginato
ou silicone. Misturar o pó e líquido do Reﬁne Bright na cor desejada na proporção 1g de pó para 0,5 ml
de líquido na quantidade necessária para confecção do elemento. Verter a mistura na moldagem no
local do dente a ser confeccionado e levar à boca ou ao modelo de gesso com o elemento já
preparado (devidamente isolado). Aguardar até a resina polimerizar. Remover com cuidado o
elemento da moldagem, provar no paciente e se necessário fazer o reembasamento. Após a
polimerização, fazer os ajustes, acabamentos e polimentos necessários. Para melhor performance
do produto, utilizar o Reﬁne Bright Pó e Líquido da mesma marca.
Super Filme:
Dentistas: Use no caso de ajuste interno e proximal de próteses. Super Filme Kota é facilmente
retirado. Basta retirar com água de seringa tríplice.
Protéticos: Usar em troqueis. Nos casos de ajustes interno e proximal de próteses (troqueis,
jaquetas, inlays, onlays, facetas laminadas), núcleos e nos casos de ajuste de contato oclusal
prematuro, considerar o modo de uso: passar o carbono líquido na parte interna da coroa.
Aguardar 5 a 10 segundos para o produto secar (a superfície perde o brilho). Em seguida levar
a peça até o preparo e onde houver interferência o carbono se soltará, mostrando o local exato
para o desgaste. O Super Filme é facilmente retirado com água e no consultório utilizar a água
da seringa tríplice.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Reﬁne Bright: Não armazene este produto próximo ao fogo, sob a luz direta do sol ou em local com
alta temperatura. Não usar para outros ﬁns além dos que foram citados na Instrução de Uso do
produto. Não toque diretamente no líquido ou na mistura de pó e líquido. Em caso de contato direto
com a pele, limpe com algodão com álcool e lave com água corrente. Em caso de contato com os
olhos, lave com água corrente em abundância e consulte um médico imediatamente. Não retornar as
sobras do pó ou líquido usado para o recipiente original. Informar os pacientes as medidas de higiene
necessárias. Não escovar excessivamente. Não mergulhar em álcool ou substâncias agressivas a
materiais acrílicos. Não use ou misture com outros produtos em pó ou líquidos de resina de outra
marca. Uso do fogo é estritamente proibido. Ventile bem a sala enquanto manipula os produtos. Se
inalado, vá para um local arejado. Se ocorrer tontura, procure atendimento médico imediatamente.
Para evitar a inalação de pó, use sempre uma máscara e um coletor de pó ao trabalhar. Use óculos de
proteção. Até a colocação na boca, mantenha a resina polimerizada em água para eliminar eventuais
resíduos monômeros. Pó solidiﬁcado pode ser gerado dependendo de sua umidade ou temperatura.
Mexa para soltar. O produto é destinado apenas para uso proﬁssional. Se o paciente ou proﬁssional
apresentar algum sintoma de hipersensibilidade, pare de usar o material e consulte imediatamente
um médico. Este produto pode causar reações alérgicas, como erupções cutâneas e dermatites em
pacientes hipersensíveis ao monômero de metacrilato ou outros componentes da fórmula.
Super Filme: O produto é destinado apenas para uso de proﬁssionais da odontologia. Se o Super
Filme ﬁcar espesso, basta acrescentar gotas do solvente e agitar até obter a consistência ﬁnal. Em
casos de contato acidental com a pele e a mucosa, enxaguar com água e para casos de ingestão
acidental, procurar um médico.
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO
Reﬁne Bright: Guarde em local fresco (1 - 30ºC), longe da fonte de calor ou da luz solar direta.
Sempre feche o material após o uso.
Não armazene os produtos em grandes quantidades. Coloque um extintor de incêndio na área de
trabalho e na área de armazenamento. Manter o produto em sua embalagem original. Manter fora do
alcance de crianças. Mantenha sob supervisão constante.
Super Filme: O produto deve ser armazenado em local fresco, seco e longe do calor. Para conservar
sua qualidade, o produto deve ser mantido em sua embalagem original e bem tampado.
CONTRAINDICAÇÕES
Reﬁne Bright: O produto deve ser utilizado para a ﬁnalidade a qual se destina, seguindo suas
instruções de uso. Não use este produto em paciente que seja previamente alérgico a monômero de
metacrilato e que tenha apresentado sintomas como erupções cutâneas, dermatites e coceira.
Super Filme: O produto não apresenta contraindicações e restrições de uso, no entanto,
recomenda-se que o uso ﬁque restrito aos proﬁssionais da odontologia.
DATA DE VALIDADE E LOTE DE FABRICAÇÃO: Vide embalagem de cada produto.
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