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Ultra-Blend® plus
Forrador cavitário a base de Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável

Cimentos Odontológicos (2101090)

Descrição: Ultra-Blend® plus é um exclusivo material de base para forramento, 
radiopaco, fotopolimerizável e que apresenta adesão à dentina, contendo hidróxido 
de cálcio e hidroxiapatita de cálcio em uma base de dimetacrilato de uretano (UDMA). 
Ultra-Blend® plus está disponível nas seguintes cores: dentina e branco opaco. É uma 
resina de alta carga (considerando que se trata de forramento) com contração e absor-
ção de água mínimas. Ultra-Blend® plus tem viscosidade maior do que os forramentos 
convencionais, eliminando a necessidade de aplicador tipo bola.

Indicação de uso: Ultra-Blend® plus é auto adesivo e é utilizado como revestimento de 
cavidade e/ou material base anteriormente à aplicação de materiais restauradores.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o 
produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do 
produto, pontas aplicadoras.

Seringa contendo 1,2 mL

Instruções de uso: 
1. Use Ultra-Blend plus para uma exposição pequena 
sem hiperemia e junto à polpa (rosada). Para uma 
exposição maior e/ou polpa com hiperemia, deve ser 
iniciado o tratamento endodôntico (Fig. 1).
2. Desinfecte a cavidade com Consepsis (clorexidina 
a 2%).Seque com cuidado e não há necessidade de 
enxaguar (Fig. 2).
3. Aplique primeiro Ultra-Blend plus com a ponta 
Black® Micro Tip sobre a dentina seca na margem de exposição (ou sobre a dentina 

rosada fina); cubra a exposição e fotopolimerize 
com o fotopolimerizador LED VALO na sua potência 
Standard durante 10 segundos (para luzes com 
uma saída <600mW/cm2 polimerizar durante 20 
segundos ou para luzes com um saída >600mW/
cm2 polimerizar durante 10 segundos). Mantenha 
dentinas sadias em toda a volta da área coberta 
com Ultra-Blend plus para posterior adesão do 
restaurador (Fig. 3). 
4. Faça o condicionamento ácido com Ultra-Etch®, aplique adesivo Peak® de acordo com 
as instruções e restaure com resina composta (Fig. 4).
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Precausões e advertências:
1. As pontas são descartáveis;
2. Recolocar as tampas nas seringas entre um paciente e outro.
3. Qualquer resina pode causar sensibilidade ao paciente, provocando reação alérgica se 
o indivíduo já apresentar sensibilidade. Lavar muito bem a área exposta para remover o 
material. No caso de ocorrência de dermatite, urticária ou qualquer outra manifestação 
alérgica, consultar um médico.
4. Recomendamos expressamente o uso dos Protetores de Seringa para promover uma 
barreira protetora contra contaminação cruzada.
5. Para evitar a contaminação cruzada, desinfectar e limpar a seringa com um desin-
fectante de nível intermediário entre utilizações e/ou utilizar uma cobertura de seringa 
descartável. Se for utilizada a cobertura da seringa, remover a ponta/cânula, recolocar a 
tampa e descartar a ponta/cânula e a cobertura da seringa.
6. Redirecionar o foco odontológico para evitar a polimerização prematura.
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Armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:
- Manter o Ultra Blend Plus protegido contra calor/luz solar direta.
- Conservar entre 2 e 27°C. Após aberto, conservar a temperatura de refrigeração, entre 
2 e 8°C, quando não estiver em uso.

Condições para descarte:
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que 
esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para 
descarte de materiais odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:
Ultra-Blend plus quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo 
dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de 
Ultra-Blend® plus e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

AS PONTAS APLICADORAS SÃO DE USO ÚNICO

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES DO USO, 
PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

VALIDADE NÚMERO DO CATÁLOGO PROIBIDO
REPROCESSAR

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL

NÚMERO DO LOTE

CUIDADO, CONSULTAR OS 
DOCUMENTOS ACOMPANHANTES

MANTER FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 
ACONSELHADA (2°C A 27°C)

CORROSIVO
CONSULTAR AS INSTRUÇÕES 

PARA UTILIZAÇÃORISCO À SAÚDE

51488.8     170620

ANVISA nº: 80279910025

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.

505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100


