
 

Instruções de Uso  1 

 

Esta instrução de uso é aplicável aos itens descritos a seguir: 

 

Optosil; Xantopren 

Activator Universal Plus 

Activator Universal 

 Refil de todos os componentes. 
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MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO 

OPTOSIL XANTOPREN  

Material de Moldagem Odontológico 

 

 

Optosil – Xantopren é um sistema de elastômeros de precisão, à base de silicone, 

com polimerização por condensação, que permite combinar todas as técnicas de 

impressão. 

Composição: 

Optosil – Xantopren é composto a base de silicone. 

 

Indicações: 

      -     material de modelagem para técnica de dupla impressão. 

      -     material de modelagem para confecção de moldeiras individuais na técnica de  

            “sandwich”. 

      -     material de modelagem para modelagem funcional dos bordos. 

      -     material de modelagem para registro de mordida. 

 

Contra-indicações: 

Não recomendamos a utilização em combinação com outros materiais de silicone. 

Não foi verificado reações adversas em caso de aplicação inadequada. Sob condições 

normais de higiene, não se conhecem efeitos nocivos a saúde. 

Caso ocorra contato com os olhos, lava-los imediatamente com muita água e 

consultar um médico. Fechar cuidadosamente os recipientes de pasta e ativadores 

após o uso. Os materiais de impressão são quimicamente resistentes, por isso deve-

se cuidar para não sujar ou manchar as roupas. 

 

MODO DE APLICAÇÃO: 

Optosil Comfort / ACTIVATOR Universal 

 

      -     1 colher medidora (9,5ml / 10,6g) de Optosil Comfort com 4 espaços de            

      Escala Activator Universal (pasta). 
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A mistura é feita manualmente com espátula. Caso for usado um aparelho para 

mistura automática, o tempo de mistura pode ser reduzido devido ao aquecimento 

do material. 

Tempo de mistura *: 30-45 segundos 

Tempo de trabalho*: 1 minuto e 45 segundos desde o início da mistura (= tempo 

total de trabalho). 

Tempo de permanência na boca no mínimo de4 minutos desde a introdução na boca. 

Tempo de polimerização: 5 minutos e 15 segundos. 

 

* Todos os tempos se referem a uma temperatura ambiente de 2+ 2°C e uma 

umidade 

Relativa do ar de + 50 5%. 

*1 Relacionado com uma temperatura ambiental de 23ºC, (50 + 5) % de umidade 

relativa. 

Temperaturas mais elevadas reduzem os períodos indicados e temperaturas mais 

baixas prolongam-nos. 

*2 Excedendo a dosagem de qualquer um dos produtos em 30%, o tempo a manter 

na boca reduz-se por um minuto. 

*3 Relacionado com as graduações indicadas no bloco de mistura e espátula (1 marca 

de dosagem = 1,3cm). 

*4 Recipiente de dosagem / círculo de baixo. 

*5 No uso do dispensador: 1 carreira (3,9ml/4,4g) + 8 gotas (0,17ml/018g) 

Tipo 0 = Consistência muito levada. Amassável. 

Tipo 1 = Consistência elevada. Espesso. 

Tipo 2 = Consistência média. Meio espesso. 

Tipo 3 = Consistência baixa. Escorrente. 

 

Obs: A dosagem excessiva de ACTIVATOR Universal e/ou temperaturas mais 

elevadas reduzem o tempo de trabalho e de presa. A dosagem insuficiente e/ou 

temperaturas mais baixas prolongam o tempo de trabalho e de presa. 
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Conservação da impressão: 

Em temperaturas normais de ambiente. 

 

Vazamento de molde: 

Recomenda-se fazer o vazamento do gesso, no molde a partir de 15 minutos até 24 

horas após a impressão ser removida da boca. 

 

Material recomendado para moldes: 

   -   gesso de classe Tipo III (ex.: Moldano) 

   -   gesso de classe Tipo IV (ex.: Moldano / Moldasynt) 

 

Galvanização: 

Optosil – Xantopren é compatível com banhos de ácidos ou alcalinos de cobre ou de 

galvanização de prata tradicionais em odontologia. 

 

Desinfecção: 

As impressões podem ser tratadas com uma solução de glutaraldeído (2% até 30 

minutos) ou qualquer outra solução desinfetante apropriada para silicones de 

impressão. Ler lentamente as recomendações do fabricante do desinfetante antes de 

usa-lo. 

 

Armazenamento: 

Não armazenar em temperaturas superiores a 25ºc. 

 

Precauções: 

Os materiais de impressão são quimicamente resistentes: por isso deve-se cuida para 

não sujar ou manchar a roupa. Evitar o contato do Optosil – Xantopren com os olhos; 

caso isso ocorra, lavar imediatamente com água e consultar um médico. 

Fechar cuidadosamente os recipientes de pastas e ativadores logo após o uso. 
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Para adesão: 

Para uma perfeita adesão as moldeiras, anéis de cobre e moldeiras individuais feitas 

por ex. de PEKATRAY autopolimerizável, aplicar uma fina película de ELASTOMER-

ADHÄSIV.Retirar o excesso com algodão e deixar secar. Quanto mais fina for a 

camada, melhor será a aderência. Antes de tomar impressões subseqüentes, deve-

se limpar e secar a impressão (a película de saliva é isolante). 

 

Propriedades físicas:                              EM 24823 

Deformação sob pressão:                           2,5% 

Recuperação após deformação à pressão:   < 98,0% 

Variação dimensional:                               < -0,35% 

Shore – A-duro:                                            58   

 

Armazenagem:não armazenar em temperaturas superiores a 25ºC 

Validade: Verificar data indicada na embalagem. 

 

Apresentações:  

 

1. Optosil Comfort 900ml 

    Xantopren VL Plus 140ml 

    ACTIVATOR Universal 60ml 

    Acessórios 

 

2. Optosil Comfort 900ml 

Xantopren Comfort Light 50ml 

ACTIVATOR Universal 60ml 

Acessórios 

      

3. Optosil Comfort 900ml 

Xantopren Comfort Médium 50ml 

Acessórios 
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* Reposição individual de todos os componentes. 

  

A nossa acessória técnica de utilização (oral, escrita e através de ensaios) baseia-se 

nos nossos melhores conhecimentos da matéria. No entanto, deve ser considerada 

apenas como indicação facultativa, também no que respeita a eventuais direitos de 

proteção de terceiros, pelo que não o libera do controle dos produtos por nós 

fornecidos, no que se refere à aptidão dos mesmos para os processos e objetivos por 

si pretendidos. A utilização, aplicação e tratamento dos produtos não podem ser por 

nós controlados, pelo que são exclusiva responsabilidade. Garantimos naturalmente, 

a qualidade incontestável de nossos produtos de acordo com as nossas condições 

gerais de venda e fornecimento. 

 

 

 

Fabricante/Distribuidor 

Kulzer GmbH 

Leipziger Strasse 2 

63450 – Hanau 

Alemanha 
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05036-010 

Resp. Técnico: Regiane Marton  

CRO-SP: 70.705 

Registro ANVISA Nº: 10166840060 

 

 

 

 


