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Futar®

Futar® Fast
Futar® D
Futar® D Fast
Futar® D Slow
Futar® Cut & Trim Fast

For professional use only.  
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.
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INSTRUÇÕES DE USO Português

Descrição do produto
Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow e 
Futar® Cut & Trim Fast, são elastómeros de adição para re-
gisto de  oclusão, injectáveis, que permitem registos de oclu-
são de  alta precisão.

Localis de aplicação
 Todos os materiais Futar® (Futar®, Futar® Fast, Futar® D, Futar® 
D Fast, Futar® D Slow, Futar® Cut & Trim Fast) são indicados 
para fazer registos de oclusão de alta precisão.

 Os materiais Futar® D (Futar® D, Futar® D Fast, Futar® D Slow, 
Futar® Cut & Trim Fast), podem ser usados em aplicações, que 
exijam um silicone duro para o registo da oclusão.

 Futar® Fast, Futar® D Fast e Futar® Cut & Trim Fast, é indica-
do em “trabalhos  limitados” graças ao sua tempo de  trabalho 
curto. 

 Futar® D Slow é indicado para registos de oclusão mais exaus-
tivos graças ao seu tempo de trabalho mais longo.

 Futar® Cut & Trim Fast também pode ser utilizado para o re-
gistro óptico de dados oclusais para os sistemas CAD / CAM 
sem uso de pó.

Advertências
Não utilize os materiais de registo de oclusão Futar® em 
 impressões convencionais, uma vez que a sua elevada  dureza 
final dificulta retirar a moldeira da boca podendo até ter como 
consequência a extracção involuntária de dentes. 

Medidas de precaução
Não utilizar após a data de vencimento.

Não deixar vestígios do material de moldagem no  sulco ou 
na cavidade oral. 

Não ingerir o material! Em caso de ingestão acidental do 
 material: Se surgirem ou persistirem problemas, consulte 
um médico.

Evite o contacto com os olhos. Em caso de contacto aciden-
tal com os olhos: imediatamente enxaguar bem com ducha 
de olhos ou água. Se surgirem ou persistirem problemas, 
 consulte um médico.

Normalmente este produto não causa reacções alérgicas; 
não se pode excluir a possibilidade de reacções alérgicas em 
 pessoas hipersensíveis.
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O uso de produtos contendo enxofre activo, cloreto de alu-
mínio ou nitrogénio antes da moldagem (fios de retracção 
com  sulfato de ferro, material de moldagem de polisulfídeos, 
etc.) podem interferir na reacção de presa do material de 
 moldagem (vinilpolisiloxano). Após a aplicação destes mate-
riais é necessário uma limpeza minuciosa destas superfícies, 
a fim de eliminar todos os vestígios.

Se usar luvas durante o manuseamento do material de 
 registo de oclusão, deve testar a sua compatibilidade com 
uma  amostra do mesmo. Não use luvas de látex.

Para evitar danos ambientais, não eliminar na canalização ou 
nos rios ou lagos.

Evitar o contacto com as roupas, pois o material não pode ser 
removido mediante lavagem à seco.

Nota
A observância estrita do tempo de trabalho total e do tempo 
de presa intra-oral garante excelentes resultados de regis-
to de oclusão. Se a temperatura de armazenamento do ma-
terial diferir significativamente dos 23°C (74°F) estes tem-
pos  serão alterados.

Instruções de aplicação para o material do  
cartucho na pistola de dosagem Applyfix 4  
DS-50 1:1 / 2:1 
Inserir o cartucho na pistola de dosagem Applyfix 4 DS-50 
1:1 / 2:1.

Ao fazer isto, observar que os entalhes do fundo do cartu-
cho estejam indicando para baixo. Se o cartucho estiver in-
serido incorretamente na pistola de dosagem, não será pos-
sível fechar a alavanca.

Agora é possível girar o lacre de segurança do cartucho (ver 
Fig. 1).

 

Fig. 1: Abrir o lacre de segurança
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O lacre de segurança serve para garantir que se trata de um 
produto original intacto da Kettenbach Dental.
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Na primeira utilização, o lacre do cartucho se separa do cor-
po do cartucho de forma visível e audível. Após a utilização, a 
tampa pode ser usada para fechar o cartucho.

Colocar a cânula de mistura com o auxílio de posicionamento 
integrado na abertura de codificação prevista para isso e gi-
rar no sentido horário na rosca (ver Fig. 2). 

Fig. 2: Aplicação da cânula de mistura
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Dica: O auxílio  
de posicionamento 
sempre deve indicar  
para cima!

O manuseio intuitivo ajuda a reduzir significativamente os 
erros na aplicação.

Empurrar o êmbolo da pistola para dentro do cartucho e ini-
ciar diretamente a aplicação.

Graças ao sistema de mistura, uma dispensação uniforme 
está sempre garantida, não sendo mais necessário descar-
tar o material de moldagem antes da utilização.*

* Não se aplica para Futar® D / Futar® D Fast / Futar® D Slow /  
Futar® Cut & Trim Fast. 

Encher o material diretamente nas superfícies oclusais do pa-
ciente ou na moldeira de registro oclusal.

Depois da utilização, voltar a colocar a tampa. Antes de uma 
nova utilização do cartucho, remover a tampa, colocar uma no-
va cânula de mistura e continuar conforme descrito.

Limpeza e desinfecção da Applyfix 4
Remover o cartucho.

 Remover a pasta não curada com um pano embebido com 
álcool.

 A pistola de dosagem Applyfix 4 é reutilizável se for  realizada 
a respectiva desinfecção. Em caso de vestígios de uso visí-
veis, recomenda-se a sua substituição. A  desinfecção pode 
ser realizada com um produto de  desinfecção de submersão. 
A Kettenbach recomenda a utilização de soluções com ba-
se em glutaraldeído.
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Condições de estocagem
Guardar em local seco, protegido da luz solar, armaze-
nar à temperatura ambiente, evitar gamas de temperatu-
ras  extremas.

Desinfecção 
Registos de oclusão podem ser desinfectadas, p. ex., com 2 % 
de glutaraldeído, o soluções de desinfecção especiais. Siga as 
instruções do fabricante.

Descarte
Cartuchos / cânulas de mistura / pontas de aplicação comple-
tamente esvaziados e material polimerizado podem ser des-
cartados conforme os regulamentos regionais.

Marca registrada
Futar® é uma marca registrada da  
Kettenbach GmbH & Co. KG.

Nota
Nem todos os produtos da Kettenbach podem ser obtidos 
em todos os países.

Apenas para uso odontológico por profissional  especializado.

Em caso de incidentes graves relacionados com o produto, 
entre imediatamente em contato com o fabricante e a auto-
ridade responsável.
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Limitação de responsabilidade
Caso uma exclusão de responsabilidade for permitida por lei, 
a Kettenbach GmbH & Co. KG não assume nenhuma respon-
sabilidade por perdas ou danos causados por este produc-
to, indiferente se o caso se tratar de um dano directo, indi-
recto, especial, colateral ou subsequente, independente da 
legislação vigente, inclusive garantia, contracto, negligência 
ou  premeditação.

Os dados sobre os produtos da Kettenbach baseiam-se em 
extensa pesquisa e experiência técnica prática. Nós coloca-
mos os resultados à sua disposição, mas nos  reservamos o 
direito a alterações técnicas no desenvolvi mento do produ-
to. No entanto, o usuário destes produtos não está isento da 
 responsabilidade de observar e seguir as recomendações e 
as informações de uso. 

Atualização: 19 de outubro de 2021

IMPORTADOR

EMERGO BRAZIL IMPORT  
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA.  
Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503  
Água Branca, São Paulo, SP

CEP: 05001-200, CNPJ: 04.967.408/0001-98 
E-Mail: brazilvigilance@ul.com 
Responsável técnico: Luiz Levy Cruz Martins 
CRF: 42415

Futar® Anvisa n°: 80117580443

Distribuído no Brasil exclusivamente por: 
ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
CNPJ: 06.295.846 / 0001-82 
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121,  
Jd. Panoram,  Indaiatuba, SP

CEP: 13340-350

MADE IN: ALEMANHA
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Vista geral dos produtos e dados técnicos

Nome do  
produto

Tempo total de 
processamento 
à 23°C / 74°F 
≤

Tempo de  
permanência 
oral à 
35°C / 95°F  
≥

Fim de  
polimerização*  
≥

Dureza 
(aprox.) 
Shore 

Alteração 
dimensional 
linear (máxima) 
%

Técnica de mistura Elemento de mistura 
 

Futar® 30 segundos 1 minuto e 
30 segundos

2 minutos A 90 - 0,20 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Futar® Fast 15 segundos 45 segundos 1 minuto A 90 - 0,20 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Futar® D 30 segundos 1 minuto e 
30 segundos

2 minutos D 43 - 0,10 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Futar® D Fast 15 segundos 45 segundos 1 minuto D 43 - 0,10 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Futar® D Slow 1 minuto e 
30 segundos

3 minutos 4 minutos e   
30 segundos

D 43 - 0,10 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
azul, Ø 6,0 mm

Futar® 
Cut & Trim Fast

15 segundos 45 segundos 1 minuto D 35 - 0,20 Pistola de dosagem 
Applyfix 4 DS-50  
1:1 / 2:1

Cânula de mistura, 
vermelha, Ø 4,0 mm

* Tempo total de presa (extração bucal) desde o início da mistura


