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Instruções de Uso 
 

3M ESPE ExpressTM XT  
Penta Putty, Penta H, Pasta Fluida de Média Viscosidade e 

Pasta Fluida de Baixa Viscosidade 
 
Descrição do produto 
A presente instrução de uso é válida para os materiais de impressão de vinil polisiloxano descritos 
adiante, utilizados tanto para a técnica “one-step” (monofásica), como para a técnica de dupla 
impressão (duas fases). Todos os produtos são fabricados pela 3M ESPE. 
 

Nome do produto ISO 4823 ISO 4823 
Consistência 

Cor da pasta Proporção 
de mistura 
(volume) 

Aparelho de 
mistura 

ExpressTM XT  
Penta Putty 

Tipo 0 Massa Verde 5:1 PentamixTM 2 
e versões 
mais 
recentes 

ExpressTM XT  
Penta H 

Tipo 1 Alta 
viscosidade 

Ocre 5:1 Todas as 
versões do 
PentamixTM 

ExpressTM XT  
Penta H Quick 

Tipo 1 Alta 
viscosidade 

Verde 5:1 Todas as 
versões do 
PentamixTM 

ExpressTM XT  
Pasta Fluida de Média 
Viscosidade 

Tipo 2 Média 
viscosidade 

Petróleo 1:1 Dispensador  

ExpressTM XT  
Pasta Fluida de Média 
Viscosidade Quick 

Tipo 2 Média 
viscosidade 

Caramelo 1:1 Dispensador  

ExpressTM XT  
Pasta Fluida de Baixa 
Viscosidade 

Tipo 3 Baixa 
viscosidade 

Violeta 1:1 Dispensador  

ExpressTM XT 
Pasta Fluida de Baixa 
Viscosidade Quick 

Tipo 3 Baixa 
viscosidade 

Rosa 1:1 Dispensador  

 
A mistura do produto Express™ XT Penta Putty apenas pode ser efetuada no aparelho de mistura 
Pentamix™ 2 ou versões mais recentes deste equipamento, fabricados pela 3M. Todos os outros 
produtos são de auto-mistura e aplicados diretamente mediante utilização de um dispensador. 
Colocar uma ponta de mistura Penta vermelha, fabricada pela 3M. 
 
Conserve estas instruções de uso enquanto o produto estiver em uso. 
 
Para mais informações sobre os demais produtos mencionados, consulte as respectivas instruções de 
uso. 
 
Finalidade prevista: material de moldagem. 
Utilizadores previstos: profissionais odontológicos qualificados que possuam conhecimentos teóricos 
e práticos sobre a utilização de produtos dentários. 
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Campos de aplicação 
• Todas as impressões de precisão (p.ex., preparo de coroas, pontes, inlays e onlays). 
 
Contraindicações 
Nenhuma. 
 
Potenciais efeitos adversos e complicações 
Os efeitos adversos potenciais são irritações locais ou reações alérgicas locais ou sistémicas. Em 
casos raros, o material de moldagem pode ser ingerido ou aspirado. A ingestão de material de 
moldegam pode ser nociva para o trato gastrointestinal. 
Dado que o material de moldagem endurece (polimeriza) na boca do paciente, é possível que 
restaurações ou dentes soltos sejam removidos com o material de moldagem. 
 
Comunicado: Relate qualquer incidente grave que ocorra relacionado com o dispositivo a 3M bem 
como a autoridade competente local. 
 
Preparo 
Cobrir de forma adequada sulcos e espaços interdentais, a fim de facilitar a remoção da impressão 
dos dentes após a presa. Caso contrário a remoção do molde será dificultada, podendo conduzir à 
extração de dentes naturais ou próteses dentárias. O alívio é particularmente necessário caso seja 
utilizado o material ExpressTM XT Penta Putty ou outro material de impressão com uma elevada dureza. 
 
Moldeira: 
Podem ser utilizados todos os tipos de moldeiras de precisão rígidas comuns. Para a técnica de dupla 
moldagem (duas fases) e quando é utilizado o ExpressTM XT Penta Putty são recomendadas as 
moldeiras rígidas. 
Para uma adesão suficiente, aplicar adesivo na moldeira e aguardar que seque completamente, sendo 
o tempo ideal de secagem entre 5 e 15 minutos. 
 
Materiais Penta: 
Introduza a embalagem Penta do tipo bisnaga no cartucho Penta reforçado por metal. 
Colocar o cartucho carregado no aparelho de mistura PentamixTM. 
Colocar uma ponta de mistura Penta™ vermelha, fabricada pela 3M ESPE.  
Com a roda manual, rodar para baixo os êmbolos do aparelho de mistura, até detectar resistência. 
Não exercer pressão excessiva. 
No caso de bisnagas de alumínio novas, iniciar o processo de mistura e extravasar uma pequena 
quantidade de pasta, até que a cor da mesma seja uniforme. Não utilizar a porção inicial da pasta. 
Cor da pasta: consultar «Descrição do produto». 
Não forçar a saída do material polimerizado na ponta misturadora Penta. 
A aplicação de força excessiva poderá danificar o cartucho Penta e a ponta misturadora Penta, 
originando perda de material. 
Para o carregamento da moldeira, consultar a seção «Impressão». 
 
Dispensador: 
Colocar o cartucho de pasta de moldagem de baixa viscosidade num dispensador. 
Antes de proceder à aplicação, verificar se ambas as aberturas do cartucho não se encontram 
bloqueadas. 
No caso de serem utilizados cartuchos novos, extrair uma pequena porção de pasta sem a ponta 
misturadora, até que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogênea. 
Posicionar uma ponta misturadora amarela, no cartucho. 
Para aplicação intraoral, colocar uma ponta intra-oral amarela na ponta de mistura. 
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Em caso de necessidade: Encurtar a ponta de aplicação com um bisturi, a fim de aumentar a abertura 
de saída da pasta. 
Assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora se encontram perfeitamente misturadas e que a 
pasta extravasada apresenta uma cor uniforme. 
Cor da pasta: consultar «Descrição do produto». 
Não forçar a saída do material polimerizado na ponta misturadora. A aplicação de força excessiva 
poderá danificar o cartucho e a ponta misturadora, originando perda de material. 
 
Retração 
Os agentes de retração adequados incluem soluções à base de cloreto de hidróxido de alumínio, 
sulfato de alumínio ou sulfato férrico. 
Durante a impressão manter sempre secas as zonas a moldar. 
No caso de preparos subgengivais poderá ser necessária a utilização de fios de retração. 
 
Antes de proceder à impressão, remover eventuais resíduos de materiais de retração através de 
lavagem e secagem cuidadosas. 
 
Tempos 

Produto 

Tempo de trabalho a 
23ºC a partir do início 

da mistura* 
min.:seg. 

Tempo de 
aplicação intra-oral 

min.:seg. 

Tempo de secagem 
intra-oral 
min.:seg. 

ExpressTM XT Penta Putty 1:30 - 3:00 
ExpressTM XT Penta H 2:00 - 3:30 
ExpressTM XT Penta H Quick 1:30 - 2:30 
ExpressTM XT Pasta Fluida de 
Média Viscosidade 

2:00 1:00 3:30 

ExpressTM XT Pasta Fluida de 
Média Viscosidade Quick 

1:30 0:40 2:30 

ExpressTM XT Pasta Fluida de 
Baixa Viscosidade 

2:00 1:00 3:30 

ExpressTM XT Pasta Fluida de 
Baixa Viscosidade Quick 

1:30 0:40 2:30 

Tempo de presa intra-oral, aplicável à técnica de impressão monofásica combinada com: 
ExpressTM XT Penta Putty 3:30** 
ExpressTM XT Penta H 3:30    
ExpressTM XT Penta H Quick 2:30    

(aplicável aos materiais de baixa ou média viscosidade Quick) 
* Início da mistura = Entrada da pasta na ponta misturadora. 
** Devido à temperatura mais elevada da pasta Penta Putty resultante da mistura no PentamixTM 2, o 
tempo de presa intra-oral do material injetado é acelerado. 
 
Os tempos de trabalho são válidos para produtos que foram mantidos armazenados a uma 
temperatura de 23°C e umidade relativa do ar de 20-80%. 
Temperaturas mais elevadas diminuem estes tempos, enquanto temperaturas mais baixas prolongam 
os mesmos. 
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Impressão 
Técnica “One-step” (monofásica): 
 

Combinação de produtos recomendada 
ExpressTM XT Penta Putty ou 
ExpressTM XT Penta H 

ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade ou 
ExpressTM XT Pasta Fluida de Média Viscosidade 

ExpressTM XT Penta H Quick ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade Quick ou 
ExpressTM XT Pasta Fluida de Média Viscosidade Quick 

 
No início da mistura da pasta de impressão Penta, observar atentamente a entrada da pasta na ponta 
misturadora Penta e assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogênea na 
ponta misturadora. 
A pasta misturada terá que fluir com uma cor uniforme, sem estrias. 
- Cor da pasta: consultar «Descrição do produto». 
Proceder ao enchimento da moldeira preparada com o adesivo, mantendo a ponta misturadora 
sempre imersa na pasta, a fim de evitar a formação de bolhas de ar. 
Durante o enchimento da moldeira, aplicar a pasta de baixa ou média viscosidade ao redor do preparo 
limpo e seco, a partir da base. Durante este processo manter a ponta intraoral sempre imersa na pasta, 
a fim de evitar a formação de bolhas de ar. 
 
De acordo com o número de unidades a serem injetadas, iniciar a aplicação de forma a que o 
enchimento da moldeira e a aplicação intraoral do material terminem ao mesmo tempo. 
Não exceder os tempos de processamento do material da moldeira e do material injetado, a fim de 
evitar impressões incompletas ou inexatas. 
Introduzir lentamente a moldeira na boca, paralelamente aos eixos longitudinais dos dentes 
preparados, mantendo a posição da mesma sem exercer pressão. 
Após terminada a presa, remover a impressão da boca. 
 
Técnica de Dupla Moldagem (duas fases): 
 

Combinação de produtos recomendada 
ExpressTM XT Penta Putty ou 
ExpressTM XT Penta H Quick 

ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade ou 
ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade Quick 

 
No início da mistura da pasta de impressão Penta, observar atentamente a entrada da pasta na ponta 
misturadora Penta e assegurar que a pasta base e a pasta catalisadora fluam de forma homogênea na 
ponta misturadora. 
A pasta misturada terá que fluir com uma cor uniforme, sem estrias. 
Cor da pasta: consultar «Descrição do produto». 
Proceder ao carregamento da moldeira preparada com o adesivo, mantendo a ponta misturadora 
sempre imersa na pasta, a fim de evitar a formação de bolhas de ar. 
Introduzir lentamente a moldeira na boca, paralelamente aos eixos longitudinais dos dentes 
preparados, mantendo a posição da mesma sem exercer pressão. 
Após terminada a presa remover a impressão da boca, limpar e secar cuidadosamente. 
Recortar sulcos e septos interdentais, etc., e, se necessário, cortar canais de escoamento. 
Limpar e secar a impressão cuidadosamente, a fim de assegurar a coalescência ideal dos dois 
materiais. 
Introduzir a pasta de impressão de baixa ou média viscosidade no molde preliminar, nos locais 
apropriados e/ou injetar o preparo limpo e seco, mantendo a ponta intraoral sempre imersa na pasta, 
a fim de evitar a formação de bolhas de ar. 
Voltar a colocar a impressão preliminar na boca e manter o posicionamento da mesma. 
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Após terminada a presa, remover a impressão da boca. 
 
Após a impressão 
Controlar cuidadosamente o sulco dos dentes preparados e zonas adjacentes e, se necessário, 
remover da boca eventuais resíduos de material de impressão polimerizados. 
 
Higiene 
Colocar a impressão numa solução desinfetante comum - à base de álcool, glutaraldeído e aldeído 
como, por exemplo, Impresept™*, fabricado para a 3M ESPE. O tempo de desinfecção depende das 
instruções do fabricante. Não manter a impressão submersa na solução desinfetante durante mais 
tempo do que o recomendado, pois caso contrário a mesma poderá ser danificado. 
Uma vez terminado o processo de desinfecção, lavar os resíduos de solução desinfetante presentes 
na impressão durante 15 segundos sob água corrente. 
* O produto Impresept não é comercializado em todos os países. 
 
Preparo de moldes 
Caso tenha sido utilizado o ExpressTM XT Penta Putty, o molde poderá ser vazado após, no mínimo, 
duas horas depois de ter sido retirado da boca. 
Para as outras combinações de produtos, o molde poderá ser vazado depois de decorridos, no 
mínimo, 30 minutos após ter sido retirado da boca. Não existe nenhuma outra restrição de tempo para 
o vazamento. 
Para obter um modelo isento de bolhas de ar, lavar a impressão imediatamente antes de proceder ao 
vazamento e remover a água em excesso, ou utilizar uma substância surfactante de silicone. 
Vazar o molde com um gesso pedra comum. A impressão pode ser revestida com prata ou cobre. 
 
Limpeza 
Dispensador: Consulte as recomendações de limpeza nas instruções de uso do Dispensador. 
Moldeira: Nas moldeiras reutilizáveis, o adesivo poderá ser removido com acetona. 
 
Limpeza e desinfeção do cartucho Garant 
Atenção 
Assegurar que os agentes de limpeza e desinfeção escolhidos não contêm qualquer um dos seguintes 
materiais: 
• Agentes oxidantes (por ex., peróxidos de hidrogênio) 
• Óleos 
• Glutaraldeídos 
Utilizar apenas métodos de limpeza e desinfeção validados. Utilizar apenas agentes de limpeza e 
desinfeção testados quanto à sua eficácia e compatibilidade com o dispositivo médico (p. ex., 
certificação FDA). Cumprir sempre todos 
os regulamentos legais e de higiene aplicáveis a consultórios dentários e/ou hospitais. 
 
Limitações de reprocessamento 
O cartucho Garant foi testado 18 vezes sem sofrer qualquer dano visível. O cartucho Garant pode ser 
reutilizado, desde que não esteja danificado e esteja limpo. 
 
Geral 
Este cartucho não está esterilizado quando é fornecido e deverá ser limpo e desinfetado antes de ser 
utilizado pela primeira vez e antes de cada utilização seguinte. 
 
Preparação para descontaminação 
O cartucho deverá ser reprocessado assim que possível após cada utilização. 
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Reprocessamento 
O procedimento de reprocessamento deverá ser realizado antes da primeira utilização e após cada 
utilização seguinte. O cartucho deverá ser primeiro limpo manualmente e, após efetuada esta limpeza, 
desinfetado manualmente de acordo com as seguintes instruções. 
 
Limpeza manual com lenços 
- Limpar o cartucho antes da primeira utilização e após cada utilização posterior com lenços 
desinfetantes (desinfetante à base de álcool e quaternário de amônio). Seguir as instruções de 
utilização do fabricante do agente de limpeza. 
- Continuar a limpar o cartucho com os lenços, até não ser visível qualquer contaminação. 
- É necessário proceder com especial cuidado na limpeza das ranhuras. 
 
Desinfeção manual com lenços 
- Desinfetar o cartucho com lenços desinfetantes (desinfetante à base de álcool e quaternário de 
amônio). Seguir as instruções de utilização do fabricante do agente de limpeza, observando em 
particular os tempos de contato. 
- Desinfetar o cartucho durante três minutos, utilizando pelo menos um novo lenço desinfetante. 
Manter todas as superfícies do cartucho úmidas durante o período de três minutos. 
- É necessário proceder com especial cuidado na desinfeção das ranhuras. 
 
Observações 
• Remover totalmente a camada inibidora de oxigênio das resinas compostas (p.ex., em restaurações 
ou núcleos de preenchimento), pois esta poderá afetar ou retardar a presa das pastas de impressão 
de silicone. 
• Conservar a ponta misturadora usada Penta adaptadas no respectivo cartucho, até a utilização 
seguinte. A remoção e substituição de uma ponta misturadora Penta usadas podem conduzir à 
transferência de pasta e subseqüente formação de obstruções. 
• As pastas de impressão de vinil polisiloxano não podem ser combinadas com silicones de 
condensação ou materiais de impressão à base de poliéter. Mesmo quantidades mínimas poderão 
afetar o processo de presa. 
• As luvas de látex descartáveis afetam a presa das pastas de impressão de silicone. É mais adequada, 
a utilização de luvas de vinil. 
• As impressões não podem, em circunstância alguma, entrar em contato com líquidos que 
contenham solventes. Isto poderia resultar na deformação (expansão) e distorção dos moldes. 
• As pontas misturadoras e as ponterias intraorais são produtos de uso único e ficariam danificados 
ao remover o material de moldagem polimerizado. Ao recolocar a ponteira intraoral, não é possível 
garantir um encaixe perfeito na ponta misturadora. 
• Manter os acessórios de uso único na embalagem original, a fim de garantir a rastreabilidade do lote. 
 
Medidas de Precaução 
Proteção para os Olhos: Evite o contato com os olhos. Use óculos de segurança com proteção lateral. 
Proteção para as Mãos: Evite contato prolongado ou repetido com a pele. Recomenda-se usar a 
técnica "no-touch". Os acrilatos podem penetrar nas luvas comumente usadas. Se o produto entrar 
em contato com a luva, remova e descarte a mesma, lave as mãos imediatamente com água e sabão 
e então coloque outra luva. 
Prevenção contra o risco de ingestão acidental: Evite a ingestão. Lave as mãos após a manipulação e 
antes de comer. 
Ventilação Recomendada: Use em área bem ventilada. 
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Primeiros Socorros 
Contato com os olhos: Lave os olhos com água em abundância. Remova lentes de contato, se for fácil. 
Continue a enxaguar. Se os sinais e sintomas persistirem, procure atendimento médico. 
Contato com a pele: Lave a pele com água e sabão. Se desenvolver sinais e sintomas, procure 
atendimento médico. 
Em caso de Ingestão: Enxague a boca. Em caso de indisposição, procure atendimento médico. 
Inalação: Remova a pessoa para local arejado. Em caso de indisposição, procure atendimento médico. 

 
Em caso de emergência médica, ligar para o CEATOX do Hospital das Clínicas, fone: 0800-0148110 
ou (11) 26618571. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto 
químico perigoso pode ser obtida por meio do site www.3m.com.br ou fale com a 3M: 0800-
0132333. 
 
Descarte 
O descarte deverá ser feito seguindo legislação vigente da ANVISA e CONAMA.  

 
Armazenamento e conservação 
Armazenar o produto a uma temperatura de 15-25°C. 
Não utilizar o produto após expirada a data de validade. 
Conservar a impressão a uma temperatura inferior a 30°C. 
 
Composição: 
- 3M ESPE ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade e 3M ESPE ExpressTM XT Pasta Fluida de 
Média Viscosidade: Pasta base: Vinil-polidimetilsiloxane, cristobalita, copolímero dimetil polisiloxano, 
sílica tratada com silício, polietilenoglicol, siloxano. Pasta catalisadora: Vinil polidimetilsiloxano, 
cristobalita, sílica tratada com silício, polidimetilsiloxano, C.I. pigmento azul. 

- 3M ESPE ExpressTM XT Penta H: Pasta base: Sílica fundida, polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, 
copolímero dimetil polisiloxano, sílica tratada com silício. Pasta catalisadora: Silicato de alumínio e 
sódio, polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, catalisador de platina, sílica tratada com silício. 

- 3M ESPE ExpressTM XT Penta Putty: Pasta base: Quartzo tratado com silano, vinil-polidimetilsiloxane, 
óleo mineral branco (petróleo), copolímero dimetil polisiloxano, óxido de cromo, C.I. pigmento azul 
28 (composto de cobalto). Pasta catalisadora: Silicato de alumínio e sódio, vinil-polidimetilsiloxane, 
catalisador de platina, óleo mineral branco (petróleo). 
 

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. 

 
O produto só deve ser usado se seu rótulo estiver claramente legível. 
 
Vencimento / Lote: Impressos na embalagem 
 
Notificação ANVISA:  
ExpressTM XT Penta Putty: 80284930211 
ExpressTM XT Penta H: 80284930211 
ExpressTM XT Pasta Fluida de Média Viscosidade: 80284930209 
ExpressTM XT Pasta Fluida de Baixa Viscosidade: 80284930209 
 
Farm. Resp: Cinthia M. O. Viegas - CRF SP 47.883 
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Fale com a 3M - 0800-0132333 - www.3M.com.br - falecoma3M@mmm.com 
 
País de Origem: Alemanha 
 
Fabricantes: 
- 3M Deutschland GmbH 
--D-82229 Seefeld – Alemanha 
--Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss – Alemanha 
- 3M do Brasil Ltda - Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP 
 
Importador: 
3M do Brasil Ltda. 
Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP 
CNPJ: 45.985.371/0001-08 – Ind. Brasileira 


