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1 Descrição do produto

AH Plus® AH Plus Jet® baseiam-se na resina epóxi-amina, 
com as características seguintes:

• Grande estabilidade dimensional.

• Alta radio-opacidade.

1.1 Indicações
-

1.2 Contra-indicações
 

1.3 Forma de apresentação
• AH Plus®

• A seringa de mistura AH Plus Jet® permite um procedimento mais preciso, prático  
e rápido.

Instruções de utilização Português (Brasil)

Selante Para Canal Radicular



1.4 Composição
Pasta A (cor âmbar) Pasta B (cor branca)

• Tungstáto de cálcio • Tricyclodecane-diamine

  • Óleo de silicone

2.1 Avisos

-

• Evite o contacto com os olhos

• Evite o contacto com a pele

• Evite o contacto com a mucosa oral Se ocor-

•

• 

O bisfenol-A resina epóxi.
®, está de acordo com  

-



2.2 Precauções

do dentista.

-

-

® 1

® e as barreira protetora 
®

-
to.

2.3 Reacções adversas

-

2.4 Condições de armazenamento

• 
temperatura ambiente.

1 ® -



3 Instruções passo-a-passo

3.1 Preparação 

3.2.1 Selante do canal da raiz AH Plus®

Estado apropriado da pasta.

Proporções de mistura apropriadas.

-

 2 pasta 
® numa 

3.2.2 Selante do canal da raiz AH Plus Jet®

2

3 Pontas de mistura AH Plus Jet®

aos ponteiros do relógio.
2. Adapte a ponta misturadora 3

mistura.

® -

do relogio.



Sobreenchimento.

selante nas paredes do canal.

para o canal mandibular, tome imediatamente medidas de cuidado.

3.3 Aplicação

Entupimento.

 

-

-
-

-

do canal.

3.3.3 Tempo de trabalho e de presa
.

.



5.1 AH Plus Jet®

Contaminação cruzada.

® e as pontas de mistura 
®

2. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

5.2 Pontas de mistura AH Plus Jet® e barreira protetora Disposa-Shield®

-

6 Número de lote  (  )  e data de validade  (  )

• 
• 
• 
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4 Remoção do cimento de obturação de canais

Contaminação cruzada.

 

3. Elimine as seringas contaminados de acordo com os regulamentos 
locais.

5.3 Limpeza

instrumentos com álcool ou acetona.



ATENÇÃO: 

indicado na embalagem.

 
 

atendimento@dentsplysirona.com.

Importado por:
DENTSPLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Manufactured by 

Dentsply DeTrey GmbH

De-Trey-Str. 1

78467 Konstanz

GERMANY

www.dentsplysirona.com

Distributed in U.S.A. by

Dentsply Maillefer 

Dentsply International, Inc. 

608 Rolling Hills Dr. 

Johnson City, TN 37604 

Phone: 1-800-924-7393 

Fax: 1-800-924-7389 


