Protocolo de colagem direta em Ortodontia
Brackets revestidos com sistema 3M™ APC™ Flash-Free
Passos:
1. Isole o dente

2

3

4

2. Remova o biofilme

5
OPCIONAL

3 Aplique adesivo
autocondicionante
4. Posicione o bracket
5. Fotopolimerize

1

Aplique ácido por 15 segundos
Nota: Antes de começar:
Garanta uma boa higiene
bucal

Após correta manipulação, gire o
microbrush para terminar de misturar
o conteúdo e remova-o do blister.

Evite tocar a base do bracket

Fotopolimerize parcialmente por
cervical – 1 seg.

Cerâmicos - Através do bracket

Enxague

Friccione por
3 a 5 segundos

Obs: Em molares,
considere friccionar
por um tempo extra.

Isole o dente

Seque

3 segundos*
Posicione o bracket e faça o
assentamento. Não limpe ao redor
do bracket.

Metálicos - Mesial e Distal

Uso para um único paciente
Recarregue a cada dente
6 segundos*

* Veja o gráfico do tempo de
fotopolimerização

Secar durante 1-2 segundos

Sistemas de Colagem

Brackets revestido com Sistema
APC™ Flash-Free

Resina Transbond™ PLUS Color Change
Resina Transbond™ XT
Resina Transbond™ XT

Bracket

Fotopolimerizador (mais de 1000 mW/cm²)

Brackets de metal

6 segundos mesial × 6 segundos distal

Brackets cerâmicos

3 segundos através do bracket

Tubos (colagem direta)

6 segundos mesial × 6 segundos oclusal

Tubos (Colagem direta)

6 segundos mesial × 6 segundos oclusal

Acessórios para alinhadores

6 segundos através do modelo

Bandas

12 segundos (3 segundos por cúspide)

Moldeiras indiretas (bracket de metal)

6 segundos mesial × 6 segundos distal através
das moldeiras

Moldeiras indiretas (brackets cerâmicos)

6 segundos através do bracket e das moldeiras

Acessórios para alinhadores

6 segundos através das moldeiras

Resina Transbond™ Plus Band
Ionômero de vidro Multi-cure

Resina de baixa viscosidade
Transbond™ Supreme LV

*Os tempos de fotopolimerização assumem que o ângulo e a distância são adequados.
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Sempre consulte as Instruções de uso (IFU) para obter detalhes adicionais sobre cada produto.
3M, 3M ciência aplicada à vida, APC, Clarity, Transbond e Victory Series são marcas registradas da 3M.
Todos os direitos reservados.

