
TR - Transparente

Função: Cimentação sem necessidade
de adequação de cor. O laminado já está
na tonalidade ideal.

Cimento Cód.: 07-321

Try-in Cód.: 07-421

W-White

Função: Aumenta o valor, bloqueia o
substrato. Ideal para pacientes que
desejam dentes mais claros.

Cimento Cód.: 07-327

Try-in Cód.: 07-427

BL- Bleach

Função: Ajuste leve de valor, corrigindo
pequenas manchas no substrato para
uma perfeita cimentação.

Cimento Cód.: 07-324

Try-in Cód.: 07-424

A1 - Cor A1

Função: Ajuste da cor do laminado
em relação ao substrato.

Função e escolha da cor:

*Sempre testar com Megalink Esthetic TR antes de qualquer cimentação. Essa cor é utilizada quando o laminado já está na tonalidade ideal desejada. 

Cimento Cód.: 07-301

Try-in Cód.: 07-401

(16) 3610-9636 

(16) 99404-2888

odontomega@odontomega.com.br

Cimentação de lentes e laminados de dissilicato de lítio e
cerâmicas feldspáticas com linha de cimentação Megalink 

Remover completamente o cimento temporário e
qualquer resíduo. Limpar com pasta isenta de flúor
e escovas EVE Unibrush.

Preencher o laminado com Megalink Try-in  para verificar a
tonalidade desejada.  Colocar as lentes na posição desejada
para simular o resultado final.

Após identificar a cor de cimento desejada, limpar
completamente os resíduos de try-in. Para remoção
total do try-in,  limpar com spray de água e secar
com ar livre de óleo. Limpar a superfície com ácido
fosfórico por 15 segundos, enxaguar e secar. 

Preparar para cimentação adesiva condicionando o
laminado com ácido fluorídrico 5% por 20 segundos.
Enxaguar e secar completamente. Aplicar Silano
Primer Megabond (1:1), de acordo com as instruções
do silano, e secar por 2 min. com ajuda de um secador.

Condicionar o preparo com ácido fosfórico 37% Megagel
por 20 segundos. Limpar com spray de água e secar com
ar livre de óleo. Evitar contato com dentes que não serão
restaurados e com gengiva exposta.

Aplicar uma camada uniforme de Adesivo Megabond
no preparo. O adesivo pode ser polimerizado em
conjunto com o cimento caso o aparelho foto tenha
potência. Polimerizar o adesivo após a aplicação do
mesmo caso tenha dúvidas sobre o aparelho.

Aplicar cimento Megalink Esthetic da cor escolhida no
laminado. Dica: Aplicar o cimento começando na área
incisal indo para a área cervical.

Posicionar os laminados em cima do preparo. Com um
pincel Allwhite pequeno, limpar os excessos. Caso seja
necessário, utilize o fotopolimerizador por 1-2 segundos
para facilitar a remoção de excessos. A limpeza fina de
excessos pode ser feita com fio dental. 

A fotopolimerização final deve ser feita de todos os
lados do laminado, por 40  segundos cada lado. Utilizar
tiras metálicas diamantadas EVE Diastrips para ajustes
interproximais. Realizar polimentos finais e ajustes
necessários.


