Afastamento gengival
de forma simples e eficaz?
Conheça a inovadora

Pasta Adstringente
de

Afastamento Gengival

Visando tornar a moldagem um passo cada vez mais
simples e com alta definição, a 3M desenvolveu a inovadora
Pasta Adstringente de Afastamento Gengival, uma
alternativa mais conveniente e rápida que o fio retrator.

INDICAÇÕES
Afastamento temporário do tecido gengival marginal,
nas situações clínicas:
Moldagens Finais (convencional ou digital);
Cimentação de restaurações provisórias e definitivas;
Preparo para restaurações tipo Classe II ou V.

Sua composição, à base de Cloreto de Alumínio de 15% em
pasta, age afastando o tecido gengival do dente e promove
hemostasia, permitindo a captura da margem para uma
moldagem rica em detalhes.

BENEFÍCIOS
Menor risco de sangramento após a remoção, quando
comparado ao fio retrator;
Economia de tempo e conveniência: aplicação
50% mais rápida do que o fio retrator;
Maior conforto para o paciente;
Mais higiênico: cápsulas unidose para até 4 dentes;
Afastamento efetivo com sulco seco e livre de
sangramento.

Veja como é fácil fazer o afastamento gengival
Lançamento

1
Encaixe a cápsula em um aplicador universal (ex.:
Centrix), dispense uma pequena quantidade em um
bloco de mistura e descarte.

3
OPÇÃO: para maximizar o afastamento gengival,
utilize inicialmente um fio retrator fino e na
sequência a pasta de afastamento.

2
Insira a ponta aplicadora da cápsula dentro do sulco
gengival. Há uma linha de referência (cinza) para
visualizar a profundidade de aplicação da pasta.

4

2 min.

Deixe a pasta de afastamento no sulco gengival por,
no mínimo, 2 min. O tempo de permanência
depende das características da gengiva.

3
Mova a ponta aplicadora de forma lenta e regular,
aplicando a pasta dentro do sulco gengival.
Preencha completamente o sulco gengival.

5
Lave com abundância para a completa remoção
da pasta de afastamento, utilizando spray de
água/ar e sucção. Inicie a moldagem.

A cápsula deve ser retirada da embalagem
metálica somente no momento do uso;
A atuação da pasta é um afastamento mecânico,
por isso precisa ser aplicada dentro do sulco;
O preparo para aplicação da Pasta de Afastamento
deve ser o mesmo para a aplicação de fios retratores,
o campo deve estar livre de saliva e levemente seco;
É importante lembrar que, no caso de mais
elementos, o tempo de 2 minutos será contado a
partir do término da aplicação no último elemento.
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