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DUO-LINK™*
Compósito de Cimentação

INFORMAÇÃO GERAL

DUO-LINK é um compósito de cimentação de dupla polimerização, rádio-aparente e de alta carga, especialmente formulado para
a cimentação de restaurações fixas de cerâmica/porcelana, metal ou compósito assim como espigões de fibra ou metal. Está
disponível em dois tons estéticos, Translúcido e Transparente. DUO-LINK é compatível com adesivos universais tais como  
ALL- BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ONE-STEP®s*/ONE-STEP PLUS ou ALL-BOND SE®s*.

Instruções para Uso

Utilize DUO-LINK para cimentar o seguinte: 

1. Coroas de metal, pontes, inlays e onlays (inclui porcelana fundida a metal e compósito fundido a metal)

2. Coroas de resina, pontes, inlays, e onlays

3. Espigões endodônticos de metal (pré-fabricados ou fundidos) e espigões não-metálicos/de fibra 

4. Coroas de porcelana, inlays, e onlays (inclui alumínio e zircónio)

NOTA: Aconselhamos a utilização do CHOICE™* 2 para a cimentação de facetas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

À Temperatura Ambiente (20°C/68°F-25°C/77°F):

Seringas Individuais Seringa Dupla

Tempo de Trabalho: No mínimo 2 min. 15 seg. No mínimo 2 mins.
(incluindo mistura)

Tempo de Presa: Máximo 6 mins. 30 seg. Máximo 5 min. 30 seg.

INSTRUCÇÕES PARA USO
CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÃO EM CERÂMICA/PORCELANA E DE COMPÓSITO

A. Preparação do Dente

1. Retire a restauração provisória e limpe a preparação completamente. O eugenol pode afectar a polimerização de certos 
materiais de compósito. Se o cimento temporário usado conter eugenol, limpe a preparação com pedra pomes para 
retirar todos os resíduos do cimento.

2. Faça o ataque ácido, usando UNI-ETCH®* c/BAC ou ETCH-37™* c/BAC, de acordo com as indicações do fabricante. Se 
usar um adesivo com ácido incorporado tal como ALL-BOND SE, salte este passo e siga para o passo 3.

3. Aplique um adesivo, tal como ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP/ONE-STEP PLUS, ou ALL-BOND SE, de acordo 
com as indicações do fabricante.

B. Preparação da Restauração

Restaurações em Cerâmica/Porcelana:

IMPORTANTE: Uma vez que cerâmicas diferentes requerem tratamentos de superfície diferentes, contacte o laboratório para
as adequadas instruções de tratamento da superfície interna (ex. ataque ácido).

1. Se a restauração necessitar de silano, aplique 1–2 camadas finas de silano tal como BIS-SILANE™* à superfície interna,
antes de fazer a prova da restauração. Espere 30 segundos. Seque com seringa de ar.

2. Aplique uma camada fina de resina sem HEMA, tal como PORCELAIN BONDING RESIN*. Diminuir a espessura com a
seringa de ar. NÃO FOTOPOLIMERIZE. OU

Aplique o adesivo de acordo com as indicações do fabricante.

Tempo de trabalho e presa serão acelerados ao trabalhar no ambiente quente intra-oral. A presa do cimento será 
também mais rápida assim que entrar em contacto com os primers ALL-BOND 2 no dente.



Restaurações de compósito:

1. Prepare a superfície interna da restauração de acordo com as instruções do laboratório.

2. Aplique uma camada de adesivo de acordo com as indicações do fabricante.

Restaurações em metal (incluindo Porcelana fundida a Metal):

1. Prepare a superfície interna da restauração de acordo com as instruções do laboratório.

2. Aplique uma camada de primer de metal tal como os Primers A & B do ALL-BOND 2, Primers A & B do ALL-BOND 3, ou 
ONE-STEP/ONE-STEP PLUS, de acordo com a instruções do fabricante. 

C. Cimentação

1. Se usar um sistema de seringa dupla, siga as INSTRUÇÕES DE USO PARA SERINGA DUPLA relativamente à 
dispensa e aplicação de DUO-LINK. Se usar seringas individuais, misture quantias iguais da base e catalizador de 
DUO-LINK numa pasta uniforme (10-15 segundos) até a pasta ter uma cor uniforme. Preencha a superfície interna da
restauração com DUO-LINK usando um instrumento.

2. Coloque a restauração com pouca pressão passiva.

3. Retire o cimento em excesso imediatamente com uma escova ou instrumento.

4. Fotopolimerize cada superfície da restauração durante 40 segundos.

CIMENTAÇÃO DE ESPIGÕES

A. Preparação do Espaço para o Espigão

1. Faça o ataque ácido usando um ácido tal como UNI-ETCH c/BAC ou ETCH-37 c/BAC, de acordo com as instruções do
fabricante, e lave com água.

2. Seque o canal com uma ponta de papel grande para retirar humidade em excesso.

3. Aplique um adesivo, tal como ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 ou ONE-STEP/ONE-STEP PLUS, de acordo com as instruções
do fabricante.

4. Seque o canal com uma ponta de papel; repita com uma nova ponta de papel até a ponta de papel sair seca do canal. 
Este passo é importante para retirar excesso de primers para que não haja interferência na colocação do espigão.

5. Fotopolimerize o adesivo, como for necessário, de acordo com as indicações do fabricante.

B. Cimentação do Espigão

1. Revista um espigão translúcido, tal como D.T. LIGHT-POST®* com um adesivo, de acordo com as instruções do 
fabricante. Ou, prepare a superfície do espigão de acordo com as instruções do fabricante do espigão.

2. Se usar um sistema de seringa dupla, siga as INSTRUÇÕES DE USO PARA SERINGA DUPLA relativamente à 
dispensa e aplicação de DUO-LINK. Se usar seringas individuais, misture quantias iguais da base e catalizador de 
DUO-LINK numa pasta uniforme (10-15 segundos) até a pasta ter uma cor uniforme.

3. Preencha uma PONTA DE AGULHA MONO-DOSE* com DUO-LINK e injecte-a no canal. Começa na extremidade 
apical do canal e retire a ponta em direcção à câmara polpar. Ou, use a ponta de mistura radicular da seringa dupla.

4. Coloque o espigão com cuidado no canal e mantenha pressão firme durante 5-10 segundos uma vez que o espigão 
esteja colocado.

5. Retire o cimento em excesso e fotopolimerize durante 40 segundos colocando a guia de luz no espigão, ou deixe que se
autopolimerize se o espigão não for translúcido.

6. Continue com o tratamento de restauração.



ARMAZENAMENTO: Guardar à temperatura ambiente (20°C/68°F-25°C/77°F). Ver rótulo individual dos componentes para 
verificar datas de validade específicas.

PRECAUÇÕES: Resinas não polimerizadas podem causar sensibilidade na pele em pessoas susceptíveis. No caso de contacto
com a pele, lavar vigorosamente com água e sabão. 

GARANTIA: A BISCO, Inc. reconhece a sua responsabilidade na reposição de produtos, quando se prove a existência de defeitos.
A BISCO, Inc. não aceita ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas, directas ou indirectas, decorrentes da utilização ou
da incapacidade para a utilização dos produtos como descrito. Compete ao utilizador a responsabilidade da determinação prévia
da adequação do produto ao fim a que se destina. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades com isso ligados.

ATENÇÃO: A lei federal dos E.U.A. restringe a venda destes dispositivos apenas a ou à ordem de um profissional da Medicina
Dentária.

* DUO-LINK, CHOICE, ETCH-37 e BIS-SILANE são marcas registadas de BISCO, Inc.
ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP, ALL-BOND SE e UNI-ETCH são marcas registadas de BISCO, Inc.
PORCELAIN BONDING RESIN é fabricado por BISCO, Inc. 
D.T. LIGHT-POST é uma marca registada de RTD France.
PONTAS DE AGULHA MONO-DOSE são distribuídas por BISCO, Inc.

s Ao contrário de ONE-STEP e ALL-BOND SE, nem todos os sistemas de frasco único aderem a materiais de autopolimerização ou de
dupla polimerização. Verifique as indicações do fabricante.
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