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Instruções de Uso 

 

Sistema Adesivo Ortodôntico TransbondMR XT - Pasta adesiva e Primer. 

 
Descrição e Indicação de Uso 
 
O TransbondMR XT é um adesivo fotopolimerizável, destinado ao tratamento ortodôntico por colagem 
direta de braquetes ortodônticos metálicos e cerâmicos. 
 
Advertências 

 
Este produto contém monômeros de acrilato. Os monômeros de acrilato causar reação alérgica 
cutânea em pessoas sensíveis a eles. Pode causar irritação nos olhos e na pele. 
 
Atenção: O adesivo TransbondMR XT não é indicado para uso com brackets plástico (policarbonato). 
 
Precauções 
 
Evite o contato com os olhos e com a pele. Use luvas ao manusear este material. 
 
Primeiros socorros:  
Contato com os olhos: Lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, consulte 
um médico. 
Contato com a pele: Lave a área afetada com água e sabão. Se a irritação persistir, consulte um 
médico. 
 
Cuidado:  
Facetas e coroas de porcelana: Deve-se ter cuidado ao aplicar o produto em coroas de porcelana ou 
em facetas, uma vez que a remoção pode causar fragmentação, delaminação ou quebra da coroa. 
Não aplique o produto em coroas de porcelana com facetas finas ou que apresentem 
comprometimento. Prepare a coroa de porcelana a ser colada usando primer de porcelana, como por 
exemplo Single Bond Universal.  Siga as instruções de uso do primer. 
 
Instruções de Uso 
 

A. Preparo do Dente 
1. Isole o dente usando o sistema de campo seco ou uma combinação de afastadores bucais e rolos 
de algodão. 
2. Faça a profilaxia dos dentes com pasta livre de óleo ou pedra-pomes. Enxágue com água. 
3. Seque cuidadosamente com um jato de ar isento de óleo e de umidade. 
 
B. Condicionamento Ácido 
1. Se estiver usando o primer auto-condicionador TransbondMR Plus, prossiga à Opção 3: Segue, 
abaixo, informações sobre preparo das superfícies usando o TransbondMR Plus Self Etching Primer. 
Caso contrário, continue o condicionamento com ácido fosfórico. 
2. Aplique o gel condicionador ácido fosfórico 37% na superfície dental, seguindo as instruções 
fornecidas pelo fabricante quanto à técnica adequada e tempos de condicionamento recomendados. 
3. Enxágue com água. 
4. Seque, cuidadosamente, com jato de ar isento de óleo e de umidade. 
 
C. Aplicação do primer no dente 
Opção 1: Preparo da superfície usando o Primer TransbondMR XT 
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1. Seque completamente com jato de ar. 
2. Aplique uma pequena quantidade de primer TransbondMR XT. 
3. Aplique uma camada uniforme de primer na superfície do dente a receber o aparelho. 
 
Nota: Devido ao primer TransbondMR XT agir como agente umidificante, é necessário apenas uma 

camada fina de primer. 

 
Opção 2: Preparo da superfície usando o primer autocondicionador TransbondMR Plus  
Para instruções detalhadas do TransbondMR Plus Self Etching Primer.  
 
D. Aplicação do adesivo a partir de seringas 
Nota: Somente aplique adesivo nos brackets se o paciente estiver pronto para a colagem. 

1. Com a seringa, aplique uma pequena quantidade de TransbondMR XT na base do bracket. Use 
moderadamente. Quando tiver finalizado, limpe a ponta da seringa e recoloque a tampa. 
 
E. Instalação e Polimerização 
1. Logo após a aplicação do adesivo, coloque o bracket suavemente sobre a superfície do dente. 
2. Ajuste o bracket na posição final, apertando-o firmemente para assentá-lo. 
Nota: Se o posicionamento final for postergado, cubra a boca do paciente com uma máscara escura 

ou outro artigo para evitar a polimerização prematura causada pela luz ambiente.  

 

3. Retire cuidadosamente o excesso de adesivo ao redor da base do bracket sem mudá-lo de posição. 
4. Posicione a lâmpada de polimerização a uma distância de 2-3 mm acima do contato interproximal 
em brackets metálicos e, perpendicularmente, em brackets cerâmicos. 
 
Uma dica de técnica para fotopolimerização mais rápida de brackets metálicos consiste em posicionar 
a guia da lâmpada de polimerização interproximal a dois brackets. No entanto, para que o bracket seja 
completamente polimerizado, ambos os lados do bracket precisam ser fotopolimerizados. 
 
Atenção: Siga as instruções do fabricante considerando-se a manipulação e o uso adequados, bem 
como as recomendações para proteção dos olhos ao usar um aparelho de polimerização. 
Consulte a tabela para determinar as condições de polimerização para otimizar a força de colagem. 
Se a sua lâmpada de polimerização não estiver nesta tabela, consulte as instruções do fabricante para 
as condições de polimerização. 
 

Aparelho com adesivo 
TransbondMR XT 

Lâmpada de polimerização 
(1000 LED mW/cm2) 

Lâmpada de polimerização 
(1600 LED mW/cm2) 

Brackets Metálicos 5 segundos mesial  
+ 
5 segundos na distal 

3 segundos mesial 
+ 
3 segundos na distal 

Brackets Cerâmicos 5 segundos no bracket 3 segundos no bracket 
Tubos bucais para colagem 10 segundos mesial 

+ 
10 segundos na oclusal 

6 segundos mesial 
+ 
6 segundos na oclusal 

 
5. Os arcos podem ser instalados imediatamente após a polimerização do último bracket. 
 
Armazenamento 
 
Não exponha o material à temperatura elevada ou à luz intensa.  
Deixe o material em temperatura ambiente antes do uso.  
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Não armazene o material próximo a produtos que contenham eugenol, pois pode inibir a 
polimerização adequada do adesivo. Este sistema foi desenvolvido para ser usado em temperatura 
ambiente (68-77°F, 20-25°C).  
Armazenar entre 35°-80°F/2°-27°C. O prazo de validade em temperatura ambiente é a data de 
validade estampada na caixa do produto. Faça a rotatividade de estoque para otimizar a vida útil do 
produto. Sensível à luz. Não exponha o adesivo TransbondMR XT não polimerizado à luz ambiente por 
períodos prolongados. Quando não estiver em uso, armazene as seringas tampadas em temperatura 
ambiente. 
 
Composição 
 
Pasta adesivo: Quartzo de Silano Tratado, Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA), 
Dimetacrilato de bisfenol A Bis (2-hidroxietil éter), Sílica tratada de silano, Difeniliodônio 
hexafluorofosfato. 
Primer: Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato, Trietilenoglicol dimetacrilato, Trifenilantimônio, 4-
(Dimetilamino)-benzetanol, DL-Canforquinona, Hidroquinona. 
 
A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos podem ser obtidas por meio do site 
www.3m.com.br ou Fale com a 3M: 08000132333. Em caso de emergência médica, ligar para o 
CEATOX do Hospital das Clínicas, fone: 08000148110 ou (11) 26618571. 
 
Descarte: O descarte deverá ser feito seguindo legislação vigente da ANVISA e CONAMA. Para 
informações adicionais, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ), disponível por meio do site www.3m.com.br ou fale com a 3M: 08000132333, para obter 
informações sobre o descarte. 

ATENÇÃO: Verifique corretamente se as Instruções de Uso são referentes ao seu produto, bem como 
sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para 
receber as Instruções de Uso impressas, contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333. 

Notificação ANVISA n°: 10002070135 
 
Fale com a 3M - 0800-0132333 - www.3M.com.br - falecoma3M@mmm.com 
 
Farm. Resp: Cinthia Mary Onuma Viegas - CRF SP 47.883 

 
País de Origem: Estados Unidos  
 
Fabricantes: 
3M Company - 2510 Conway Ave. - St. Paul, MN 55144 – Estados Unidos 
3M Unitek - 2724 South Peck Road - Monrovia, CA 91016 – Estados Unidos 
3M do Brasil Ltda. - Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP - Brasil 
 
Importador:  
3M do Brasil Ltda. 
Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP 
CNPJ: 45.985.371/0001-08 – Ind. Brasileira 
 
 


