
Instruções de Uso

ALGINATO
ALLPRIME



Alginato AllPrime
Material de Moldagem Odontológico

Apresentação Comercial:
Embalagem contendo 453 g de alginato em pó, disponível nos 
seguintes modelos comerciais:
- Alginato AllPrime Plus Regular (isento de poeira, presa regular de 
   2 minutos e 10 segundos)
- Alginato AllPrime Plus Fast (isento de poeira, presa rápida de 2 
   minutos)
- Alginato AllPrime Cromático (isento de poeira, com transição 
   cromática e tempo de presa de 2 minutos e 35 segundos)
- Alginato AllPrime Ortodôntico (isento de poeira, com tempo de 
   presa de 1 minuto e 40 segundos)

Indicação de Uso:
O Alginato AllPrime é definido como um material de moldagem 
odontológica, sendo indicado para confecção de moldes de arcadas 
dentárias dentadas ou desdentadas, bem como modelos de estudo 
ou de trabalho para procedimentos clínicos ou laboratoriais.



Modo de Uso:
Alginato AllPrime Plus Regular 1. Agitar o recipiente contendo o pó, 

previamente ao uso;

2. Prosseguir com a mistura de acordo com 
a seguinte proporção: 1/3 de uma medida 
cheia de água, à temperatura ambiente 
(aproximadamente 20 ºC), para cada medida 
rasa de colher dosadora;

3. Espatular vigorosamente por 30 segundos 
(tempo de mistura);

4. Carregar a moldeira espalhando o material 
de impressão por, no máximo, 70 segundos 
(tempo de trabalho);

5. Inserir a moldeira carregada na cavidade 
oral do paciente, realizando a impressão por, 
no máximo, 60 segundos (tempo na boca);

6. Finalizada a impressão, enxaguar o molde 
delicadamente, a fim de remover resquícios 
de saliva. Retirar o excesso de água, vertendo 
imediatamente. Caso esse procedimento 
não seja possível, armazenar a impressão 
em recipiente hermeticamente lacrado à 
temperatura ambiente (aproximadamente 
23 ºC). Nestas condições, a remoção do 
material pode ser realizada em até 48 horas 
após a moldagem;

7. Fechar o recipiente adequadamente e 
armazená-lo em ambiente fresco e protegido 
de umidade.



Alginato AllPrime Plus Fast 1. Agitar o recipiente contendo o pó, 
previamente ao uso;

2. Prosseguir com a mistura de acordo com 
a seguinte proporção: 1/3 de uma medida 
cheia de água, à temperatura ambiente 
(aproximadamente 20 ºC), para cada medida 
rasa de colher dosadora;

3. Espatular vigorosamente por 30 segundos 
(tempo de mistura);

4. Carregar a moldeira espalhando o material 
de impressão por, no máximo, 75 segundos 
(tempo de trabalho);

5. Inserir a moldeira carregada na cavidade 
oral do paciente, realizando a impressão por, 
no máximo, 45 segundos (tempo na boca);

6. Finalizada a impressão, enxaguar o molde 
delicadamente, a fim de remover resquícios 
de saliva. Retirar o excesso de água, vertendo 
imediatamente. Caso esse procedimento 
não seja possível, armazenar a impressão 
em recipiente hermeticamente lacrado à 
temperatura ambiente (aproximadamente 
23 ºC). Nestas condições, a remoção do 
material poderá ser realizada em até 48 
horas após a moldagem;

7. Fechar o recipiente adequadamente e 
armazená-lo em ambiente fresco e protegido 
de umidade.



Alginato AllPrime Cromático 1. Agitar o recipiente contendo o pó, 
previamente ao uso;

2. Prosseguir com a mistura de acordo com 
a seguinte proporção: 1/3 de uma medida 
cheia de água, à temperatura ambiente 
(aproximadamente 20 ºC), para cada medida 
rasa de colher dosadora;

3. Espatular vigorosamente por 45 segundos 
(tempo de mistura);

4. Carregar a moldeira espalhando o material 
de impressão por, no máximo, 95 segundos 
(tempo de trabalho). Ocorrerá alteração 
de cor indicando finalização do tempo de 
trabalho;

5. Inserir a moldeira carregada na cavidade 
oral do paciente, realizando a impressão 
por, no máximo, 60 segundos (tempo na 
boca). Ocorrerá alteração de cor indicando 
finalização do tempo de permanência na 
boca do paciente;

6. Finalizada a impressão, enxaguar o molde 
delicadamente, a fim de remover resquícios 
de saliva. Retirar o excesso de água, vertendo 
imediatamente. Caso esse procedimento 
não seja possível, armazenar a impressão 
em recipiente hermeticamente lacrado à 
temperatura ambiente (aproximadamente 
23 ºC). Nestas condições, a remoção do 
material pode ser realizada em até 48 horas 
após a moldagem;

7. Fechar o recipiente adequadamente e 
armazená-lo em ambiente fresco e protegido 
de umidade.



Alginato AllPrime Ortodôntico 1. Agitar o recipiente contendo o pó, 
previamente ao uso;

2. Prosseguir com a mistura de acordo com 
a seguinte proporção: 1/3 de uma medida 
cheia de água, à temperatura ambiente 
(aproximadamente 20 ºC), para cada medida 
rasa de colher dosadora;

3. Espatular vigorosamente por 30 segundos 
(tempo de mistura);

4. Carregar a moldeira espalhando o material 
de impressão por, no máximo, 1 minuto e 15 
segundos (tempo de trabalho);

5. Inserir a moldeira carregada na cavidade 
oral do paciente, realizando a impressão por, 
no máximo, 25 segundos (tempo na boca);

6. Finalizada a impressão, enxaguar o molde 
delicadamente, a fim de remover resquícios 
de saliva. Retirar o excesso de água, vertendo 
imediatamente. Caso esse procedimento 
não seja possível, armazenar a impressão 
em recipiente hermeticamente lacrado à 
temperatura ambiente (aproximadamente 
23 ºC). Nestas condições, a remoção do 
material pode ser realizada em até 48 horas 
após a moldagem;

7. Fechar o recipiente adequadamente e 
armazená-lo em ambiente fresco e protegido 
de umidade.

Composição:
Diatomito, sulfato de cálcio, alginato de potássio, alginato de sódio, 
fosfato de sódio, pirofosfato de sódio, fluorotitanato de potássio, 
hidróxido de magnésio, óxido de zinco, vaselina líquida, flavorizante 
alimentício e pigmento.

Condições de Armazenamento:
Armazenar entre 5 e 27 ºC, em local protegido de umidade. Após 
aberto, manter o recipiente hermeticamente fechado.

Prazo de validade:



3 anos

Método de desinfecção:
Após procedimento de moldagem, enxaguar abundantemente 
para eliminar qualquer resíduo ou traços de saliva. Remover o 
excesso de água e realizar a desinfecção imediatamente. Para 
desinfecção, utilizar preferencialmente solução de sais a base de 
amônio quaternário, solução hidroalcóolica ou desinfetantes a 
base de surfactantes. Hipoclorito de sódio e desinfetantes a base 
de compostos fenólicos também podem ser usados, embora es-
tes possam induzir mudanças de coloração (antes da aplicação 
checar a compatibilidade da impressão com o desinfetante). Para 
desinfecção, imergir ou nebulizar a moldagem no/com o desinfe-
tante de escolha.

Advertências
Produto de uso exclusivo odontológico.

Precauções:
Recomenda-se não fazer uso do Alginato AllPrime em pacientes 
com histórico de hipersensibilidade a seus componentes.

Fabricante:
Zhermack SPA
Via Bovazecchino 100, 45021 Badia Polesine (Rovigo) - ITÁLIA 

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 - Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630039



Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183


