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Cimpat Branco e Rosa

Fabricado por:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

Cimento para restauração provisória

Composição

Cimpat Branco - cada 100 g de pasta contém:
Óxido de zinco ............................................................................. 41,1 g
Sulfato de zinco ........................................................................... 12,0 g
Excipientes q.s.p. ....................................................................... 100,0 g
(copolímero vinila adipato de dietilexila e gesso)

Cimpat Rosa - cada 100 g de pasta contém:
Óxido de zinco ........................................................................... 42,28 g
Sulfato de zinco .......................................................................... 12,00 g
Excipientes q.s.p. ...................................................................... 100,00 g
(copolímero vinila adipato de dietilexila, gesso e óxido de ferro
vermelho)

Propriedades

Cimpat é um cimento para restauração provisória pronto para uso.
Apresenta-se nas cores branco e rosa.
Cimpat adere à dentina e endurece rapidamente dentro da cavidade.
Dilata-se levemente durante o processo de endurecimento e garante
uma selagem hermética.
Suas propriedades mecânicas melhoradas garantem uma restauração
provisória mais duradoura.

Indicação

Restauração provisória de dentes.
Cimpat Branco: mais plástico que o Cimpat Rosa, sua utilização é mais
indicada entre sessões de endodontia.
Cimpat Rosa: mais resistente à força mastigatória. Indicado para
restauração de dentes posteriores e necessidade de maior tempo de
permanência em boca. Cimpat Rosa também pode ser utilizado para a
cimentação provisória de coroas.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

Uso local somente. Para facilitar a manipulação, usar uma espátula
aquecida.

Cimpat Branco

Mais plástico que o Cimpat Rosa, emprega-se de forma geral para
restaurações provisórias. Após o tratamento, Cimpat Branco é
removido da cavidade com a sonda. Devido a sua consistência um
pouco mais friável, Cimpat Branco só deve ser utilizado em obturações
de curta duração.

Cimpat Rosa

Pode ser inserido sobre compressas de algodão ou diretamente na
base da cavidade.
É igualmente um excelente produto restaurador para uso sobre
compressas arsenicais.

Advertências e precauções de uso

Como todos os materiais de obturação, Cimpat permanece no seu local
somente se a cavidade estiver adequadamente preparada.

Cimpat pode amolecer durante a sua colocação devido à presença de
certos solventes nos líquidos ou pastas usadas no tratamento
endodôntico. Por isso, após qualquer tratamento endodôntico e antes
do preenchimento com Cimpat, requer-se a limpeza e secagem
cuidadosas da cavidade.

Conservação

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C, ao abrigo da luz e
umidade.

Apresentação

Caixa contendo:
• 1 frasco de pasta branca: 25 g ou
• 1 frasco de pasta rosa: 25 g

Validade: 30 meses após a data de fabricação

Uso Profissional.
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