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DUO-LINK UNIVERSAL™* com UNIVERSAL PRIMER™* 
e 

DUO-LINK UNIVERSAL com ACE®* UNIVERSAL PRIMER
SISTEMA DE CIMENTAÇÃO ADESIVA

INFORMAÇÕES GERAIS
O KIT DUO-LINK UNIVERSAL é um Sistema de Cimentação Adesiva concebido para a cimentação final de TODAS as 
restaurações indiretas. A combinação de produtos assegura uma elevada retenção e durabilidade das coroas, pontes (próteses 
fixas), onlays, inlays e espigões/parafusos, e restaurações cimentadas sob implantes confeccionadas em metal, compósito, 
porcelana, cerâmica, zircónia, alumina, etc.

O UNIVERSAL PRIMER é um adesivo autopolimerizável com uma alternativa de fotopolimerização, concebido para dentistas que 
preferem não fotopolimerizar a camada de adesivo por debaixo de restaurações indiretas. O UNIVERSAL PRIMER possui uma 
fórmula química que permite que o adesivo seja utilizado no modo de auto-acondicionamento ou de acondicionamento total, com 
base na situação clínica e na preferência do Dentista. 

O DUO-LINK UNIVERSAL é um cimento de resina de dupla polimerização e mistura automática que se encontra disponível em 
dois tons estéticos, Universal e Milky White. O cimento DUO-LINK UNIVERSAL fornece todas as propriedades desejadas para 
a cimentação universal: elevada radiopacidade, elevada resistência mecânica, elevada força de adesão, baixa espessura de 
película e fácil limpeza. 

O PORCELAIN PRIMER é conhecido por realçar a humidificação dos substratos de vidro, proporcionando uma melhor adaptação 
do cimento. Além disso, aumenta a adesão física, química e mecânica do cimento de resina à porcelana e proporciona uma maior 
resistência às agressões da água na interface de adesão. 

Por último, a química única do Z-PRIME™* Plus faz deste um primer versátil para o tratamento de superfície de Cerâmicas à 
base de Óxido de Zircónio e Alumina, bem como Metais/Ligas, Compósitos e Espigões Endodônticos. Tanto o Z-PRIME Plus 
como o PORCELAIN PRIMER foram especificamente formulados para proporcionar elevadas forças de adesão sem necessidade 
de fotopolimerização.

Indicações de utilização:
1. Cimentação de Cerâmica de Vidro/Porcelana (à base de Sílica) ou Restaurações de Dissilicato/Silicato de Lítio
2. Cimentação de Restaurações em Metal, Zircónia, Alumina e Compósito
3. Cimentação dos Espigões/Parafusos

Contra-indicação:
	 •	 	Não	utilize	o	UNIVERSAL PRIMER em pacientes com antecedentes de reações alérgicas graves a resinas de metacrilato.

Advertências:
	 •	 UNIVERSAL PRIMER, Z-PRIME Plus e PORCELAIN PRIMER são altamente inflamáveis.
	 •	 Evitar	salpicos	para	os	olhos.	Se	qualquer	um	dos	produtos	contidos	neste	kit	entrar	em	contacto	com	os	olhos,	deve	lavar	 
  com quantidades abundantes de água e consultar um Médico.
	 •	 O	 ácido	 fosfórico	 do	 agente	 acondicionador	 é	 um	 irritante	 ocular	 e	 cutâneo	 grave.	 Podem	 verificar-se	 lesões	 se	 o	 
  acondicionador ácido permanecer em contacto com a pele ou mucosas durante um período de tempo prolongado. Se for  
  acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um  
  Médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente com bastante água e por vários minutos.
	 •	 Durante	 estes	 procedimentos	 deve	 ser	 evitada	 a	 contaminação	 com	 saliva,	 sangue	 ou	 água.	 Durante	 a	 utilização	 
  de adesivos dentários, a contaminação comprometerá a adesão à dentina e pode resultar numa redução da longevidade  
  da restauração.
	 •	 Recomenda-se	a	utilização	de	um	dique	de	borracha	para	todas	as	indicações	onde	a	contaminação	pode	ser	possível.
	 •	 Consulte	a	Ficha	de	Segurança	do	produto	para	as	advertências	adicionais.

Cuidados:
 •	 Contaminação	cruzada:	O	produto	pode	conter	itens	concebidos	para	uma	única	utilização.	Eliminar	os	acessórios	gastos	 
  ou contaminados. Não limpar, desinfetar nem reutilizar.

Precauções:
 •	 UNIVERSAL PRIMER é um material de dupla polimerização. Utilize UNIVERSAL PRIMER imediatamente após ser  
  colocado no godet de mistura. A exposição prolongada ao ar e à luz pode causar a evaporação do solvente e o  
  espessamento do adesivo.
	 •	 Para	evitar	a	evaporação	do	UNIVERSAL PRIMER, mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
	 •	 O	Z-PRIME	Plus	é	um	material	sensível	à	luz.	Utilize	o	Z-PRIME	Plus	logo	depois	de	ser	colocado	no	godet	de	mistura	ou	 
  proteja-o da luz ambiente.
	 •	 Evitar	o	contacto	com	a	pele,	as	resinas	não	polimerizadas	podem	causar	sensibilidade	na	pele	de	pessoas	susceptíveis.	 
  No caso de contacto, lavar a pele com água e sabão.
	 •	 Se	tiverem	sido	utilizados	materiais	contendo	ZOE	na	estrutura	do	dente	no	espaço	das	últimas	2	a	3	semanas,	 limpe	 
  adequadamente a superfície do dente com um abrasivo antes de utilizar o adesivo.
	 •	 Os	Tempos	de	Trabalho	e	Presa	serão	acelerados	no	ambiente	intraoral	quente.
	 •	 Para	impedir	a	ocorrência	de	polimerização	ou	obstrução,	não	remova	a	ponta	de	mistura	da	seringa	dupla	até	à	aplicação	 
  seguinte. Se usada intraoralmente deverá ser limpa com desinfectantes antes do armazenamento.
	 •	 Consulte	os	rótulos	individuais	de	cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de Trabalho: Mínimo	de	2	minutos	a	22	°C	(71,6	°F).
Tempo de Presa:	Máximo	de	3	minutos,	30	segundos	a	37	°C	(98,6	°F).
O Tempo de Trabalho e o Tempo de Presa podem variar com base nas condições de armazenamento, temperatura, humidade, etc. 
O material em excesso é fotopolimerizado com uma luz LED de polimerização durante 2 a 3 segundos por cada superfície de 
quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular, disto-lingual, mésio-lingual), a uma distância aproximada de 0-10 mm.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Cimentação de Cerâmica de Vidro/Porcelana (à base de Sílica) ou Restaurações de Dissilicato/Silicato de Lítio 
A. Preparação da Restauração
	 1.	 Após	a	recepção	da	restauração	limpa	com	jacto	de	areia	e	acondicionada	com	ácido	HF,	pincele	1	camada	de	PORCELAIN	 
  PRIMER na superfície interna da restauração e deixe permanecer durante 30 segundos. Seque com a seringa de ar durante  
  3 a 5 segundos.
 2. Após a prova, descontamine a superfície interna da restauração (ácido fosfórico ou 2 minutos de limpeza ultrassónica com  
  etanol eliminarão os contaminantes orgânicos, deixando o PORCELAIN PRIMER intacto). Enxague e seque ao ar.
B. Preparação do Dente
 1. Escolha a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
	 	 •	 TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize  
   um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em  
   excesso (não desidrate).
   NOTA: O ACONDICIONADOR SELECT HV®* ETCH, da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não  
   instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva  
   precisa.
	 	 •	 TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda  
   ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando um acondicionador ácido durante 15 segundos. Enxague  
   minuciosamente. Remova a água em excesso absorvendo a superfície com um pellete absorvente ou evacuação de  
   alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
 2. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 3. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 4. Aplique duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER, esfregando a preparação com um micro aplicador, durante 
  10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre as camadas.
 5. Evapore o solvente em excesso por secagem com ar utilizando uma seringa de ar durante, pelo menos, 10 segundos, não  
  se devendo observar qualquer movimento visível do material. A superfície deve ficar com uma aparência brilhante uniforme,  
  caso contrário, aplique uma camada adicional de UNIVERSAL PRIMER e repita este passo.
 6. Continue com a cimentação.
C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1.  Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2.  Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Aplique cimento nas superfícies da restauração a serem acondicionadas. No caso dos inlays, poderá ser mais fácil aplicar  
  o cimento directamente na preparação do dente.
 2. Assente totalmente a restauração e remova com cuidado o excesso de cimento com um pincel, antes de proceder à  
  fotopolimerização das margens durante 2 a 3 segundos por superfície de quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular,  
  disto-lingual, mésio-lingual).
 3. Opcional: depois do excesso de cimento ter sido removido, cada superfície da restauração poderá ser fotopolimerizado  
  durante um período de até 40 segundos.

Cimentação Restaurações de Metal, Zircónia, Alumina e Compósito
A. Preparação da Restauração 
 1. Após a recepção da restauração limpa com jacto de areia, pincele 1 camada de Z-PRIME Plus na superfície interna da  
  restauração. Seque com uma seringa de ar durante 3 a 5 segundos.
 2. Após a prova, descontamine a superfície interna da restauração (ácido fosfórico ou 2 minutos de limpeza  
  ultrassónica com etanol eliminarão os contaminantes orgânicos, deixando o Z-PRIME Plus intacto). Enxague e seque ao ar. 



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de Trabalho: Mínimo	de	2	minutos	a	22	°C	(71,6	°F).
Tempo de Presa:	Máximo	de	3	minutos,	30	segundos	a	37	°C	(98,6	°F).
O Tempo de Trabalho e o Tempo de Presa podem variar com base nas condições de armazenamento, temperatura, humidade, etc. 
O material em excesso é fotopolimerizado com uma luz LED de polimerização durante 2 a 3 segundos por cada superfície de 
quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular, disto-lingual, mésio-lingual), a uma distância aproximada de 0-10 mm.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Cimentação de Cerâmica de Vidro/Porcelana (à base de Sílica) ou Restaurações de Dissilicato/Silicato de Lítio 
A. Preparação da Restauração
	 1.	 Após	a	recepção	da	restauração	limpa	com	jacto	de	areia	e	acondicionada	com	ácido	HF,	pincele	1	camada	de	PORCELAIN	 
  PRIMER na superfície interna da restauração e deixe permanecer durante 30 segundos. Seque com a seringa de ar durante  
  3 a 5 segundos.
 2. Após a prova, descontamine a superfície interna da restauração (ácido fosfórico ou 2 minutos de limpeza ultrassónica com  
  etanol eliminarão os contaminantes orgânicos, deixando o PORCELAIN PRIMER intacto). Enxague e seque ao ar.
B. Preparação do Dente
 1. Escolha a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
	 	 •	 TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize  
   um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em  
   excesso (não desidrate).
   NOTA: O ACONDICIONADOR SELECT HV®* ETCH, da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não  
   instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva  
   precisa.
	 	 •	 TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda  
   ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando um acondicionador ácido durante 15 segundos. Enxague  
   minuciosamente. Remova a água em excesso absorvendo a superfície com um pellete absorvente ou evacuação de  
   alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
 2. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 3. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 4. Aplique duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER, esfregando a preparação com um micro aplicador, durante 
  10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre as camadas.
 5. Evapore o solvente em excesso por secagem com ar utilizando uma seringa de ar durante, pelo menos, 10 segundos, não  
  se devendo observar qualquer movimento visível do material. A superfície deve ficar com uma aparência brilhante uniforme,  
  caso contrário, aplique uma camada adicional de UNIVERSAL PRIMER e repita este passo.
 6. Continue com a cimentação.
C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1.  Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2.  Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Aplique cimento nas superfícies da restauração a serem acondicionadas. No caso dos inlays, poderá ser mais fácil aplicar  
  o cimento directamente na preparação do dente.
 2. Assente totalmente a restauração e remova com cuidado o excesso de cimento com um pincel, antes de proceder à  
  fotopolimerização das margens durante 2 a 3 segundos por superfície de quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular,  
  disto-lingual, mésio-lingual).
 3. Opcional: depois do excesso de cimento ter sido removido, cada superfície da restauração poderá ser fotopolimerizado  
  durante um período de até 40 segundos.

Cimentação Restaurações de Metal, Zircónia, Alumina e Compósito
A. Preparação da Restauração 
 1. Após a recepção da restauração limpa com jacto de areia, pincele 1 camada de Z-PRIME Plus na superfície interna da  
  restauração. Seque com uma seringa de ar durante 3 a 5 segundos.
 2. Após a prova, descontamine a superfície interna da restauração (ácido fosfórico ou 2 minutos de limpeza  
  ultrassónica com etanol eliminarão os contaminantes orgânicos, deixando o Z-PRIME Plus intacto). Enxague e seque ao ar. 



B. Preparação do Dente
 1. Escolha a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
	 	 •		 TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize  
   um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em  
   excesso (não desidrate).
   NOTA: O ACONDICIONADOR SELECT HV, da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não  
   instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva  
   precisa.
	 	 •		 TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda  
   ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague  
   minuciosamente. Remova a água em excesso absorvendo a superfície com um pellete absorvente ou evacuação de  
   alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
 2. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 3. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 4. Aplique duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER, esfregando a preparação com um micro aplicador, durante 
  10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre as camadas.
 5. Evapore o solvente em excesso por secagem com ar utilizando uma seringa de ar durante, pelo menos, 10 segundos, não  
  se devendo observar qualquer movimento visível do material. A superfície deve ficar com uma aparência brilhante uniforme,  
  caso contrário, aplique uma camada adicional de UNIVERSAL PRIMER e repita este passo.
 6. Continue com a cimentação.
C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1. Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2. Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Aplique cimento nas superfícies da restauração a serem acondicionadas. No caso dos inlays, poderá ser mais fácil aplicar  
  o cimento directamente na preparação do dente.
 2. Assente totalmente a restauração e remova com cuidado o excesso de cimento com um pincel, antes de proceder à  
  fotopolimerização das margens durante 2 a 3 segundos por superfície de quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular,  
  disto-lingual, mésio-lingual).
 3. Opcional: depois do excesso de cimento ter sido removido, cada superfície da restauração, poderá ser fotopolimerizado  
  durante um período de até 40 segundos.
Cimentação dos Espigões/Parafusos
Siga as instruções de preparação relativamente ao espigão a ser utilizado. Recomenda-se o procedimento seguinte para a 
cimentação:
A. Tratamento do Espigão/Parafuso
 1. Limpe o espigão com álcool e seque com ar isento de água e óleo.
 2. Aplique 1 a 2 camadas de Z-PRIME Plus, humedecendo uniformemente a superfície inteira do espigão. Seque com uma  
  seringa de ar durante 3 a 5 segundos. Z-PRIME Plus é recomendado para a adesão de todos os espigões de metal, óxido- 
  cerâmica e compósito/fibra.
B. Preparação dos Canais Radiculares
 1. Isole a área e trate o canal radicular da forma endodôntica habitual.
 2. Limpe e irrigue. Enxague com água, seque com pontas de papel.
 3. Se utilizar a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO, avance diretamente para o passo nº 4. Se utilizar a TÉCNICA  
  DE ACONDICIONAMENTO TOTAL, acondicione o canal com ácido fosfórico durante 15 segundos. Enxague  
  minuciosamente e remova a água em excesso com um breve sopro de ar e ponta(s) de papel de modo a eliminar qualquer  
  água acumulada do canal. Avance para o passo nº 4.
 4. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 5. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 6. Com um aplicador endodôntico, aplique e esfregue duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER no canal. Não  
  fotopolimerize entre as camadas.
 7. Elimine a acumulação excessiva de material com pontas de papel e aspiração ligeira. Seque meticulosamente ao ar.
   NOTA: O passo da ponta de papel é importante para a remoção de qualquer adesivo acumulado de modo a que não haja  
    qualquer interferência no posicionamento do espigão.
 8. Continue com a cimentação.

C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1. Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2. Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Utilizando a ponta misturadora radicular, injecte o DUO-LINK UNIVERSAL no canal. Comece pela extremidade apical do  
  canal e retire lentamente a ponta, enquanto mantém a ponta no cimento, para evitar zonas vazias.
 2. Revista a extremidade apical do espigão/parafuso com cimento.
 3. Assente suavemente o espigão no canal e mantenha uma pressão firme durante 20 a 30 segundos depois do espigão ter  
  sido assente.
 4. Opcional: após ser eliminado o cimento em excesso, proceda com a fotopolimerização durante 40 segundos por oclusal.

HIGIENE E DESINFECÇÃO
 •	 Recomenda-se	a	utilização	de	protectores	de	plástico	para	evitar	qualquer	contaminação	das	seringas	duplas	de	mistura	 
  automática DUO-LINK UNIVERSAL durante o tratamento.
CONSERVAÇÃO: Conserve o Duo-Link Universal com o UNIVERSAL PRIMER à temperatura ambiente ou refrigere 
(2	C°/36	F°	-	25	°C/77	°F).	Consulte	os	rótulos	 individuais	de	cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.	
Refrigere	 (2	C°/36	 F°-8	C°/46	 F°)	 o	Duo-Link	Universal	 com	o	ACE UNIVERSAL PRIMER. Consulte os rótulos individuais de 
cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.	Refrigere	(2	C°/36	F°-8	C°/46	F°)	o	cartucho	ACE UNIVERSAL 
PRIMER na respetiva bolsa selada. Não abra a bolsa até estar pronto a utilizar. Permita que o cartucho ACE UNIVERSAL 
PRIMER atinja a temperatura ambiente antes de utilizar. Se refrigerar um cartucho parcialmente usado, este deve ser mantido no 
Dispensador ACE. Não é necessário refrigerar se o cartucho for esvaziado no espaço de 60 dias
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, 
Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, provenientes da utilização ou da 
incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a 
adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
* DUO-LINK UNIVERSAL, UNIVERSAL PRIMER e Z-PRIME são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
  ACE e SELECT HV são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
  PORCELAIN PRIMER é fabricado pela BISCO, Inc.



B. Preparação do Dente
 1. Escolha a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO ou a TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL abaixo.
	 	 •		 TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Utilize  
   um pellete absorvente ou evacuação de alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos para remover a água em  
   excesso (não desidrate).
   NOTA: O ACONDICIONADOR SELECT HV, da BISCO pode ser utilizado em esmalte instrumentado ou não  
   instrumentado para aumentar a retenção mecânica. Este acondicionador foi concebido para uma colocação seletiva  
   precisa.
	 	 •		 TÉCNICA DE ACONDICIONAMENTO TOTAL: Prepare a cavidade. Lave minuciosamente com spray de água. Proceda  
   ao acondicionamento do esmalte e da dentina utilizando umacondicionador ácido durante15 segundos. Enxague  
   minuciosamente. Remova a água em excesso absorvendo a superfície com um pellete absorvente ou evacuação de  
   alta capacidade (HVE) durante 1 a 2 segundos, deixando a preparação visivelmente húmida.
 2. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 3. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 4. Aplique duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER, esfregando a preparação com um micro aplicador, durante 
  10 a 15 segundos por camada. Não fotopolimerize entre as camadas.
 5. Evapore o solvente em excesso por secagem com ar utilizando uma seringa de ar durante, pelo menos, 10 segundos, não  
  se devendo observar qualquer movimento visível do material. A superfície deve ficar com uma aparência brilhante uniforme,  
  caso contrário, aplique uma camada adicional de UNIVERSAL PRIMER e repita este passo.
 6. Continue com a cimentação.
C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1. Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2. Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Aplique cimento nas superfícies da restauração a serem acondicionadas. No caso dos inlays, poderá ser mais fácil aplicar  
  o cimento directamente na preparação do dente.
 2. Assente totalmente a restauração e remova com cuidado o excesso de cimento com um pincel, antes de proceder à  
  fotopolimerização das margens durante 2 a 3 segundos por superfície de quadrante (mésio-vestibular, disto-vestibular,  
  disto-lingual, mésio-lingual).
 3. Opcional: depois do excesso de cimento ter sido removido, cada superfície da restauração, poderá ser fotopolimerizado  
  durante um período de até 40 segundos.
Cimentação dos Espigões/Parafusos
Siga as instruções de preparação relativamente ao espigão a ser utilizado. Recomenda-se o procedimento seguinte para a 
cimentação:
A. Tratamento do Espigão/Parafuso
 1. Limpe o espigão com álcool e seque com ar isento de água e óleo.
 2. Aplique 1 a 2 camadas de Z-PRIME Plus, humedecendo uniformemente a superfície inteira do espigão. Seque com uma  
  seringa de ar durante 3 a 5 segundos. Z-PRIME Plus é recomendado para a adesão de todos os espigões de metal, óxido- 
  cerâmica e compósito/fibra.
B. Preparação dos Canais Radiculares
 1. Isole a área e trate o canal radicular da forma endodôntica habitual.
 2. Limpe e irrigue. Enxague com água, seque com pontas de papel.
 3. Se utilizar a TÉCNICA DE AUTO-ACONDICIONAMENTO, avance diretamente para o passo nº 4. Se utilizar a TÉCNICA  
  DE ACONDICIONAMENTO TOTAL, acondicione o canal com ácido fosfórico durante 15 segundos. Enxague  
  minuciosamente e remova a água em excesso com um breve sopro de ar e ponta(s) de papel de modo a eliminar qualquer  
  água acumulada do canal. Avance para o passo nº 4.
 4. Se utilizar o sistema de dispensação ACE, siga as INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ACE para dispensação  
  do ACE UNIVERSAL PRIMER. Se utilizar frascos, dispense o mesmo número de gotas de UNIVERSAL PRIMER  Partes A  
  e B (relação 1:1) num godet de mistura limpo. Coloque a(s) tampa(s) imediatamente no frasco para evitar a evaporação do  
  solvente.
 5. Utilizando um pincel, misture o adesivo durante 5 segundos.
 6. Com um aplicador endodôntico, aplique e esfregue duas camadas separadas de UNIVERSAL PRIMER no canal. Não  
  fotopolimerize entre as camadas.
 7. Elimine a acumulação excessiva de material com pontas de papel e aspiração ligeira. Seque meticulosamente ao ar.
   NOTA: O passo da ponta de papel é importante para a remoção de qualquer adesivo acumulado de modo a que não haja  
    qualquer interferência no posicionamento do espigão.
 8. Continue com a cimentação.

C. Cimentação
 Procedimentos de Mistura de Cimento:
 1. Retire a tampa da seringa ou a ponta misturadora.
 2. Coloque uma pequena quantidade de material sobre o bloco de mistura, para eliminar quaisquer zonas vazias em cada  
  tambor do cartucho da seringa dupla.
	 3.	 Fixe	uma	ponta	misturadora	à	seringa	dupla,	alinhando	a	chave	com	a	respetiva	ranhura.	Em	seguida,	rode	o	mecanismo	 
  de bloqueio castanho no sentido dos ponteiros do relógio.
 4. Se premir o êmbolo, irá misturar e extrair o DUO-LINK UNIVERSAL.	(Consulte	a	secção	“INFORMAÇÕES	TÉCNICAS”	para	 
  informações sobre os Tempos de Trabalho e de Presa).
 Procedimentos de Cimentação:
 1. Utilizando a ponta misturadora radicular, injecte o DUO-LINK UNIVERSAL no canal. Comece pela extremidade apical do  
  canal e retire lentamente a ponta, enquanto mantém a ponta no cimento, para evitar zonas vazias.
 2. Revista a extremidade apical do espigão/parafuso com cimento.
 3. Assente suavemente o espigão no canal e mantenha uma pressão firme durante 20 a 30 segundos depois do espigão ter  
  sido assente.
 4. Opcional: após ser eliminado o cimento em excesso, proceda com a fotopolimerização durante 40 segundos por oclusal.

HIGIENE E DESINFECÇÃO
 •	 Recomenda-se	a	utilização	de	protectores	de	plástico	para	evitar	qualquer	contaminação	das	seringas	duplas	de	mistura	 
  automática DUO-LINK UNIVERSAL durante o tratamento.
CONSERVAÇÃO: Conserve o Duo-Link Universal com o UNIVERSAL PRIMER à temperatura ambiente ou refrigere 
(2	C°/36	F°	-	25	°C/77	°F).	Consulte	os	rótulos	 individuais	de	cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.	
Refrigere	 (2	C°/36	 F°-8	C°/46	 F°)	 o	Duo-Link	Universal	 com	o	ACE UNIVERSAL PRIMER. Consulte os rótulos individuais de 
cada	componente	para	verificar	as	datas	de	validade	específicas.	Refrigere	(2	C°/36	F°-8	C°/46	F°)	o	cartucho	ACE UNIVERSAL 
PRIMER na respetiva bolsa selada. Não abra a bolsa até estar pronto a utilizar. Permita que o cartucho ACE UNIVERSAL 
PRIMER atinja a temperatura ambiente antes de utilizar. Se refrigerar um cartucho parcialmente usado, este deve ser mantido no 
Dispensador ACE. Não é necessário refrigerar se o cartucho for esvaziado no espaço de 60 dias
GARANTIA: A BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, 
Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, diretos ou indiretos, provenientes da utilização ou da 
incapacidade de utilização dos produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a 
adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.
* DUO-LINK UNIVERSAL, UNIVERSAL PRIMER e Z-PRIME são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
  ACE e SELECT HV são marcas comerciais registadas da BISCO, Inc.
  PORCELAIN PRIMER é fabricado pela BISCO, Inc.

BISICO	France
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BISCO, INC.
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Schaumburg, IL 60193
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www.bisco.com


