
INSTRUCTIONS FOR USE

ANTERIOR / POSTERIOR NANO-HYBRID 
COMPOSITE 

Combining nano-hybrid and micro filler particle 
technology together with non-stick handling, the 
radiopaque light cured, condensable and low 
shrinkage composite, Luna offers polishability and 
strength on an unprecedented scale for anterior and 
posterior restorations alike.

COMPOSITION:
24% wt. (42% vol.) multifunctional methacrylic esters
76% wt. (58% vol.) inoragnic fillers (40nm - 1.5µm)

INDICATIONS:
Direct anterior/posterior restorations and veneers. 
Core build ups. Indirect inlays, onlays and veneers. 
Splinting. Composite and porcelain repair. Sandwich 
technique with glass ionomers. 

CONTRAINDICATIONS:
Pulp capping. Product may cause skin irritations to 
some people. In such cases, discontinue use and seek 
medical attention. Do not use in conjunction with any 
eugenol-containing materials. 

INSTRUCTIONS FOR USE:
1.  Clean and isolate tooth. Rubber dam is the preferred 

mode of isolation. 
2. Prepare a conservative cavity, employing standard 

techniques.
3.  Use a calcium hydroxide liner and appropriate 

glass ionomer cement liner to protect deep cavity 
preparations in close proximity to the pulp. 

4.  Select composite shade by matching with a clean and 
moist tooth using the SDI composite shade guide.  

5.  Apply bonding system according to manufacturer’s 
instructions or apply ZipBond Universal adhesive (SDI, 
Limited) or Stae single component dentin/enamel 
adhesive (SDI Limited).

6.  Place composite in increments of 2mm or less.
 NOTE: If using the syringe system, after each use, 

turn the screw plunger anti-clockwise half a turn to 
release any built up pressure. 

7.   Light cure each increment for at least 10 seconds for 
light shades and at least 20 seconds for dark and/or 
opaque shades using a high powered LED light such 
as the Radii Plus (SDI Limited).

8.  Shape, polish and finish employing standard 
techniques.

OPTION: Additional polishing using polishing paste: 
After step 8, polishing paste may be used to give the 
composite a lustrous finish, using the following steps:
(i)  Apply Polishing Paste (SDI Limited) to a rubber cup or 

disc.
(ii)  Smear a thin layer of paste onto the restoration.
(iii)  Add a small amount of water to both the tooth and 

cup. Polish for 30 seconds at low speed and light 
pressure.

(iv)  Wash and dry.

STORAGE AND HANDLING: 
• Store at temperatures between 10° and 25°C (50°-

77°F).
• Use at room temperature between 20° and 25°C 

(68°- 77°F).
• Syringe system: when not in use replace the cap 

tightly.

PRECAUTIONS:
• Avoid prolonged contact of etchant, adhesive and 

composite with the skin or oral tissue, as it may cause 
inflammation of the oral tissues or skin sensitization. 

• For professional use only.
• Keep out of reach of children.
• Do not take internally.
• Do not use after expiry date.
• Do not expose material to direct light.
• Caution: Federal Law restricts this device to sale by or 

on the order of a dentist.
• SDS available at www.sdi.com.au or contact your 

regional representative.

FIRST AID:
• Eye (contact): Wash thoroughly with water and seek 

medical attention.
• Skin (contact): Remove using a cloth or sponge 

soaked in alcohol. Wash thoroughly with water.
• Ingestion: Drink plenty of water/milk. Seek medical 

attention if symptoms persist.
• Inhalation: No symptoms expected.
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INSTRUÇÕES DE USO

RESINA COMPOSTA NANO-HÍBRIDA PARA  
USO ANTERIOR E POSTERIOR.

Combinando a tecnologia de partículas 
nano-híbridas e micropartículas juntamente com as 
características: manuseio não pegajoso, radiopacidade 
e baixa contração de polimerização; Luna apresenta 
resistência e estética  para ser utilizada em 
restaurações anteriores e posteriores.

COMPOSIÇÃO:
24% em peso (42% de volume) ester metacrilato 
multifuncional.
76% em peso (58% de volume) carga inorgânica 
(40nm – 1,5 µm).

INDICAÇÕES:
Restaurações diretas anteriores/posteriores. Construções 
de núcleos. Restaurações indiretas:  inlays, onlays e 
facetas. Esplintagem. Reparo em restaurações de resina e 
porcelana. Técnica “Sanduíche”com ionômero de vidro. 

CONTRAINDICAÇÕES:
Capeamento pulpar. O produto pode causar 
irritação na pele em algumas pessoas.  Nestes casos, 
descontinue o uso e procure orientação médica. Não 
use em conjunto com nenhum material que contenha 
eugenol.

INSTRUÇÕES DE USO:
1.  Limpe e isole o dente.
2.  Prepare a cavidade utilizando a técnica padrão para 

restauração com resina composta.
3.  Em casos onde é necessário a proteção da polpa, 

utilize um forramento de hidróxido de cálcio.
4.  Escolha a cor da resina comparando o dente limpo e 

úmido com a escala de cores.
5.  Aplique o sistema de acordo com as instruções do 

fabricante ou aplique o adesivo Zipbond Universal (SDI 
Limited) ou o adesivo monocomponente para dentina 
/ esmalte Stae (SDI Limited). 

6.  Insira Luna em incrementos de até 2mm.
 NOTA: Se estiver utilizando um sistema com seringa, 

após cada utilização, gire o êmbolo no sentido anti-
horário para liberar a pressão.

7.  Fotopolimerize cada incremento por, pelo menos, 
10 segundos para cores claras e, pelo menos, 20 
segundos para cores escuras ou opacas usando um 
LED potente como o Radii Plus (SDI Limited).

8.  Finalize a restauração usando a técnica padrão.

OPÇÃO: Polimento extra utilizando pasta de 
polimento: Após o passo 8, a pasta de polimento pode 
ser utilizada para dar ao compósito um acabamento 
brilhoso e estético seguindo os passos abaixo:
(i)  Aplique a pasta de polimento (SDI Limited) em uma 

taça ou disco de borracha.
(ii)  Espalhe uma fina incremento de pasta pela 

restauração.
(iii)  Adicione uma quantidade pequena de água tanto no 

dente quanto na taça/disco. Faça o polimento por 30 
segundos com velocidade baixa e pouca pressão.

(iv)  Lave e seque.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO:
• Armazene em temperaturas entre 10º e 25º C (50º - 77º 

F). 
• Utilize a uma temperatura ambiente entre 20º e 25º C 

(68º - 77º F). 
• Sistema de seringa: mantenha a tampa bem fechada 

quando não estiver em uso.

PRECAUÇÕES:
• Evitar o contato prolongado com o tecido oral e com 

a pele do paciente, pois, pode causar inflamação dos 
tecidos orais ou sensibilidade na pele.

• Apenas para uso profissional.
• Mantenha longe do alcance das crianças.
• Não ingerir.
• Não usar após data de validade.
• Não expor o material à luz direta.
• As leis federais limitam a venda deste produto apenas 

para dentistas.
• FISPQ disponível em www.sdi.com.au ou contate o 

seu representante local.

PRIMEIROS SOCORROS:
• Olhos (contato): Lave abundantemente com água e 

procure orientação médica.
• Pele (contato): Remova usando um pano ou esponja 

umedecidos com álcool. Lave abundantemente com 
água.

• Ingestão: Beba muito leite ou água. Procure 
orientação médica se os sintomas persistirem.

• Inalação: Nenhum sintoma é esperado.

Importado por:
SDI HOLDINGS PTY LTD DO BRASIL 
CNPJ: 42.649.953/0001-25
AV Doutor Reinaldo Schmithausen, nº 3141,  
Cordeiros, Itajaí - SC - CEP: 88310-004

Responsável Técnica:  
Bruna Aparecida Martins - CRF/SC 16861

Registro Anvisa nº : Luna - 82375629004
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