
EM 000153 Rev. 21  14/10/19

material restaurador temporário

50g

2º C 
37,6º F

28º C
82,4º F

BIODINÂMICA QUÍM. E FARM. LTDA.
C.N.P.J.: 84.833.888/0001-33  Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350  Parque Industrial IV  
86200-000  Ibiporã  Paraná  Brasil  
Fone +55 (43) 3178.7000  Fax +55 (43) 3178.7099  
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óxido de zinco
ADVERTÊNCIAS:
Uso exclusivo do 
Cirurgião Dentista.
Manter longe do 
alcance das crianças.
Não utilizar produtos 
além do período
indicado de validade.

APRESENTAÇÃO:
50g Óxido de Zinco
COMPOSIÇÃO:
Óxido de Zinco (99 a 100,5%).
ÓXIDO DE ZINCO:
É um pó que deve ser misturado ao Eugenol, utilizado 
principalmente como restaurador temporário e 
forramento.
INDICAÇÃO:
É usado como agente de restauração provisória; 
agente de forramento de cavidade; agente para 
cimentação provisória ou permanente; agente para 
obturação de canais radiculares ou como cimento 
cirúrgico.

INSTRUÇÕES DE USO:
1.Para restaurações temporárias, a mistura deve ser 

realizada para obtenção de uma pasta consistente 
que não fique aderida à placa ou à espátula;

2.Para cavidades profundas com efeito anódino, a 
pasta deve ser cremosa, possibilitando o contato 
do Eugenol com a dentina.

Sobre esta pasta deve-se colocar uma nova camada 
mais consistente;

3.Para cimentação e obturação de canais radiculares 
a mistura deve conter uma pasta mais cremosa;

4. Para cimento cirúrgico a pasta deve ser bem 
consistente, permitindo sua manipulação com os 
dedos.

CUIDADOS ESPECIAIS:
Realizar o descarte do produto de acordo com a 
legislação local, assegurando sua completa 
descaracterização a fim de impedir sua reutilização e 
danos ambientais.
CONTRAINDICAÇÃO:
ÓXIDO DE ZINCO é contraindicado para pessoas com 
relatada sensibilidade ao produto.

O fabricante não se 
responsabiliza por 
danos causados por 
uso incorreto ou não 
previsto nas instruções
de uso.
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