
´seT PP’  é um cimento resinoso autocondicionante, auto 
adesivo de cura dual com liberação de flúor.  O ´seT PP´ foi 
desenvolvido para a cimentação indireta de inlays e onlays, 
coroas, pontes, posts , parafusos e facetas de cerâmica, metal 
ou compósito. 

COMPOSIÇÃO:
35% em peso de éster metacrilato
65% em peso de partícula inorgânica

INDICAÇÕES DE USO: 
Inlays, onlays, coroas, pontes, posts, parafusos e facetas de cerâmica, 
metal ou compósito .

CONTRA-INDICAÇÕES: 
O produto pode causar irritações na pele de algumas pessoas. Nestes 
casos, descontinue o uso e procure orientação médica. 

INSTRUÇÕES DE USO: 
PREPARAÇÃO DO DENTE: 
1. Escolha a cor apropriada do ´seT PP’. 
2.  Remova a restauração temporária e limpe bem a preparação 

utilizando pedra-pomes livre de óleo para remover qualquer 
cimento temporário remanescente (NOTA: a restauração 
temporária deve ser cimentada apenas com um cimento sem 
eugenol). 

3.  Verifique a adaptação da peça protética.
4.  Mais uma vez, limpe com água e seque, mas NÃO RESSEQUE. 
 AVISO: Nos casos onde a proteção da polpa seja necessária, 

utilize hidróxido de cálcio antes que a cimentação final seja feita. 
Substâncias como peróxido de hidrogênio, dessensibilizantes, 
desinfetantes, adstringentes e selantes de dentina, etc. não devem 
ser utilizados pois, os resíduos podem interferir na força de adesão 
e na reação de presa do cimento.

PREPARAÇÃO DA RESTAURAÇÃO: 
Limpe muito bem a área e prepare a restauração de acordo com as 
instruções do fabricante. 

PREPARAÇÃO DA SERINGA:
Remova a tampa e dispense de 2-3 mm do material em um bloco 
de mistura (para garantir a correta proporção durante a extrusão do 
material). Coloque a ponta misturadora na seringa.

MISTURA MANUAL
Sem a ponta misturadora encaixada, extrua uma pequena quantidade 
do produto no bloco de mistura.  Com uma espátula adequada misture 
as duas pastas por 30 segundos.

APLICAÇÃO do ‘seT PP’ 
1.  Proteja a área a ser trabalhada contra contaminação de fluídos 

intra-orais. 
2.  Aplique ou extrua  o ‘seT PP’ igualmente nas superfícies de união 

da restauração e no dente.  NOTA: Não utilize espirais de Lentulo 
para inserir cimento dentro dos  canais radiculares, pois,  isto pode 
acelerar excessivamente a presa do material. Evite também a 
entrada de ar e vibração dos pinos durante a inserção dos mesmos 
no canal radicular. 
NOTA: No caso de facetas, use um adesivo (Go!, Stae, etc, de 
acordo com instruções do fabricante, incluindo o procedimento de 
condicionamento ácido) antes do seT PP para melhorar a força de 
retenção. Cimente 1-2  facetas de cada vez, devido a limitação de 
tempo de trabalho da pasta. 

Tempo de trabalho – temperatura ambiente-  2 minutos 
Tempo de presa na cavidade oral-        5 minutos
Tempo de fotopolimerização-        20 segundos
Nota: Estes tempos são somente aproximados e podem variar de 
acordo com as condições de armazenagem, umidade , validade e 
temperatura.

3.  Acomode a restauração e deixe-a por 30 segundos antes de utilizar 
qualquer luz. 

4.  Retire o excesso de material  2 segundos após a fotpolimerização ou 
2 minutos após do início da presa. 
NOTA: Se o excesso de cimento for removido com uma esponja ou 
material similar, deixe uma quantidade mínima de excesso após a 
restauração ter sido colocada. Imediatamente após, fotopolimerize 
rapidamente o excesso ou, se estiver deixando autopolimerizar, 
cubra o excesso com gel de glicerina para prevenir a inibição do 
oxigênio. 

5.  Fotopolimerize totalmente para acelerar o processo de  presa 
(mínimo de 20 segundos por superfície). No caso de compósitos e 
todos os materiais de cerâmica, fotopolimerize o ‘seT PP’através da 
restauração. 

6.  Faça o polimento da área marginal. 

ARMAZENAGEM E MANUSEIO: 
Evitar calor excessivo. Para melhor desempenho, 
manter produto refrigerado.
Armazene em temperaturas entre 2º e 25ºC (35º - 77ºF). 
A refrigeração do produto é  opcional.
Utilize em temperatura ambiente entre 20º e 25ºC (68º - 77ºF). 

PRECAUÇÕES: 
Apenas para uso profissional. 
Mantenha longe do alcance das crianças. 
Não ingerir. 
Não utilizar após o vencimento. 
CUIDADO: A Lei Federal restringe a venda  deste somente para 
dentistas ou sob a prescrição de um dentista. 
MSDS disponível em www.sdi.com.au ou entre em contato com o seu 
representante regional. 

PRIMEIROS SOCORROS: 
Olhos (contato): Lave abundantemente com água e procure orientação 
médica. 
Pele (contato): Remova utilizando uma esponja embebida em álcool. 
Lave abundantemente com água. 
Ingestão: Beba muita água/leite. Procure orientação médica se os 
sintomas persistirem. 
Inalação: Nenhum sintoma é esperado. 

EMBALAGEM: 
- Seringa com 7 gramas.
- Disponível nas cores: A1, A2, OA3, Translúcido, Branco Opaco. 
-  Kit Sortido- contem uma seringa de cada uma das seguintes cores: 

A1, A2, OA3, Translúcido, Branco Opaco e 70 pontas misturadoras.
-  Pacote com 50 pontas misturadoras.
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seT PP
CIMENTO RESINOSO 

AUTOCONDICIONANTE 
E AUTO ADESIVO 
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