Conlight – Manual de instruções
Descrição do produto
Conlight é um material em forma de gel fotopolimerizável que foi desenvolvido
para a todo modelação direta na boca. Pode ser aplicado diretamente desde a
seringa, se esvazia depois de repassá-lo e se cola em metal ou cerâmica. É
calcinável e não deixa resíduos. Sua polimerização sem ter que aplicar vácuo.
Conlight não está desenvolvido para manter permanentemente na boca.
Composição
Dimetacrilato de diuretano, tetrahidrofurfurilmetacrilato, sustâncias tixotropícas,
iniciadores foto.
Color
Amarelo
Campos de indicação
• Para a modelação de pinos de forma direta
• Bloqueio intraoral de trabalhos a colar
• Fixação intraoral de peças a colar
• Elaboração de topes
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Propriedades e vantagens
Conlight é aplicado de forma líquida e, mesmo assim, é estável. Devido às
propriedades do material se gasta pouco em material e tempo. Conlight não tem
sabor nem cheiro. Por ejemplo, o material pode ser introduzido na incrustação do
canal radicular preparada e o pino pode ser modelado livremente. Se pode
repassar depois da fotopolimerização com as máquinas de luz comuns. O pino
terminado é muito estável, preciso e se pode levantar sem deformações. Conlight
se queima sem deixar resíduos e garante um perfeito ajuste do pino colado.
Observações para o uso
Depois de tirar a tampa da seringa é recomendável colocar a cânula de um só
uso para uma aplicação exata. Depois do uso se deve voltar a fechar a seringa.
Para limitar a contração durante a polimerização se devem modelar camadas de
Conlight de um máximo de 2 mm e seguidamente fotopolimerizar. A
polimerização de camadas superiores a 2 mm podem causar a liberação de
temperaturas altas e produz tensões. Portanto, um ajuste exato não está
garantido. Polimerizar cada camada com a lâmpada halógena durante 10
segundos. Uma vez terminado se procede a fotopolimerização final de 40
segundos.
Importante: Ao modelar com várias camadas não se deve tirar a camada de
inibição da superfície posto que ela garante uma união ótima entre as camadas e
evita tensões.
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Correções: Em caso de ter que corregir um trabalho endurecido e repassado
com instrumentos rotativos este deve de estar isento de gorduras e sujeiras
antes de voltar a aplicar o Conlight.
Não tirar a camada de inibição com acetona antes de ter terminado
completamente o trabalho.
Informação para o colado
O objeto se esvazia e se cola como se realiza com os materiais habituais do
mercado.
Aviso de precaução
Conlight nnão deve estar em contato com a mucosa ou estar permanentemente
na boca. Em pessoas sensíveis se pode produzir uma sensibilização pelo
produto. Neste caso recomendamos não seguir o uso.
Instruções para a conservação
Armazenar entre 4 y 25 ºC.
Proteger as seringas do calor e da luz direta do sol.
Não usar depois da data de vencimento.
Forma de apresentação
3 x 3 gramas de Conlight em seringas.
9 cânulas em uma caixa de plástico.
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Fabricante
DeltaMed GMBH
D-61169 Friedberg
Este produto foi desenvolvido para a aplicação no setor dental e deve ser usado
segundo as indicações de uso. O fabricante não se responsabiliza por danos
ocasionados por mau uso. Além disso, o usuário fica obrigado a comprovar o
material antes de sua utilização, se é adequado para seus fins e, sobretudo, se os
tais fins estão indicados nas instruções.
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