ÓXIDO DE ZINCO
Agente de Obturação
Provisório
O ÓXIDO DE ZINCO é um Pó ﬁno, branco-amarelado, leve, inodoro, insípido, isento de
partículas ásperas. O seu emprego na odontologia é geralmente associado ao Eugenol, e
é utilizado basicamente como material temporário de fechamento de cavidades, bem
como fechamentos de câmaras pulpares nos procedimentos endodônticos.

1 Frasco com 50g de ÓXIDO DE ZINCO..

ÓXIDO DE ZINCO (99 A 105,5%)......................100%

Agente de Obturação provisório; forramento cavitário, em cavidades profundas; Agente
para cimentação provisório ou permanente; Agente para obturação de canais radiculares
como cimento cirúrgico.

O ÓXIDO DE ZINCO e o Eugenol misturados e espatulados formam um cimento que
pode ser utilizado como bases terapêuticas de restaurações temporárias e na obturação
de condutos radiculares.
O cimento tem pH 7-8, mesmo no momento em que são inseridos no dente. Esta é uma
das razões pelas quais é um dos materiais menos irritantes de todos os usados em
Odontologia. Além disso possui também algumas propriedades anti-sépticas e sedativos
devido ao Eugenol.

1- Dispensar o Óxido de Zinco sobre uma placa de dividir em quatro partes;
2- Gotejar sobre a placa a quantidade necessária de Eugenol;
3- Juntar o pó ao líquido, por partes, utilizando uma área ampla da placa;
4- Após adicionar cada porção do pó, espatular até obter uma massa homogênea e lisa.
Prosseguir até conseguir a consistência correta (pasta consistente para restaurações
provisórias e cimentos cirúrgicos, pasta cremosa para cavidades profundas, cimentação e
obtenção de canais radiculares).

Não há contra indicações.
Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

Não ingerir;
Não utilizar se o lacre estiver violado;
Não utilizar com prazo de validade vencido;
Manter fora do alcance de crianças;
Somente para uso odontológico;
Manipular de acordo com as instruções;
Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção.

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.
Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção.

O Óxido de Zinco é lentamente umedecido pelo Eugenol, e assim se exige espatulação
vigorosa e prolongada, especialmente para as misturas mais espessas. Uma relação pó/
líquido de 3:1 ou 4:1 deve ser usada para obter resistência máxima.
Após o uso manter a embalagem bem fechada.

