
BIOFORTY
Selante de Superfície para Restaurações

EM B000854 Rev. 14 03/02/23

APRESENTAÇÃO:
1x5mL frasco BIOFORTY.
Reg. ANVISA: 10298550098
COMPOSIÇÃO: 
Bisfenol A glicidilmetacrilato; grupos dimetilmetacrilato; dióxido de silício; catalisador; estabilizador
e conservante.
INDICAÇÃO:  
BIOFORTY é indicado para recobrimento de restaurações feitas com resina composta e ionômero de vidro, em dentes 
posteriores e anteriores, após o acabamento e polimento. Também é indicado para selamento das margens de 
restaurações com amálgama.
INFORMAÇÃO TÉCNICA:  
BIOFORTY é um  sistema de selamento de restaurações. Fotopolimerizável. 
Pode ser usado em restaurações com resina, ionômero de vidro ou amálgama. Sua viscosidade moderada permite o 
escoamento sobre a interface  dente/restauração, cobrindo regiões de microinfiltrações e aumentando a longevidade 
dessas restaurações. Também pode  ser aplicado em restaurações 
pré-existentes e deve ser reaplicado a cada revisão do paciente (a cada 6 meses).
INSTRUÇÕES DE USO:  
1. Após o término da restauração (acabamento e polimento), promover o condicionamento ácido 
(p.ex. Attaque Gel), de toda a interface dente/ restauração, por 30 segundos; 
2. Lavar abundantemente com água a área condicionada por 30 segundos;
3. Aplicar uma fina camada de BIOFORTY;
4. Fotopolimerizar por 20 segundos;
5. Conferir a oclusão.
OBSERVAÇÃO:
Em casos de restaurações de compósitos já existentes, promover a profilaxia com pedra pomes e água, para remover a 
película de proteína e agentes contaminantes da superfície do dente / restauração, e seguir as mesmas instruções de uso 
acima.
CUIDADOS ESPECIAIS:
- O contato do produto não polimerizado com pele e olhos pode causar irritação;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente e procurar orientação médica;
- Em caso de contato com a pele, lavar a região com água corrente e sabão neutro;
- Em caso de ingestão acidental de grande quantidade do produto, NÃO INDUZIR AO VÔMITO e procurar orientação 
médica.
RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS:
- É recomendado o uso de luvas, máscaras descartáveis e óculos de proteção para manusear o produto;
- Após o uso deve ser observado o perfeito vedamento do frasco para evitar que o material seja exposto à
 luminosidade;
- Não armazenar na proximidade de produtos que contenham Eugenol, pois este interfere na polimerização. 
- Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de 
impedir sua reutilização e danos ambientais.
CONTRAINDICAÇÃO:
BIOFORTY é contra indicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.
ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA
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CONTENTS: 
1x5mL flask BIOFORTY.
Reg. ANVISA: 10298550098
COMPOSITION:
Bisphenol A glycidylmethacrylate; dimethylmethacrylate groups; silicon dioxide; catalyst; stabilizer
and preservative.
INDICATION:
BIOFORTY is used with composites and glass ionomer restorations, on posterior and anterior teeth after finishing 
and polishing. It is also used to seal the margins of amalgam restorations. 
TECHNICAL INFORMATION:
BIOFORTY is an occlusal sealant system for restorations. Light curing material.
It can be used on composites, glass ionomers or amalgam restorations.
Its moderate viscosity allows the flow on the tooth-restoration interface, covering micro leaking regions and 
improving the lifetime of these restorations. 
It can also be applied on pre-existing restorations and must be re-applied at each visit of the patient (each 6 months 
approximately).
USE INSTRUCTIONS:
1. After restoration is done (finishing and polishing) start etching procedure using 37% phosphoric acid (a.e. Attaque 
Gel) on all tooth-restoration interface during  30 seconds;
2. Rinse thoroughly all conditioned area for 30 seconds;
3. Apply a thin layer of BIOFORTY;
4. Light cure during 20 seconds;
5. Check the occlusion.
NOTE: 
In case of pre-existing composite restorations, proceed the prophylaxis with pumice powder and water (this is to 
remove the protein film and contaminating agents from the surface of the tooth/restoration and then follow the same 
above instructions.
SPECIAL CARES:
- In case of contact of the product (not light cured) with skin or eyes, irritation can be noticed.
- In case of contact with eyes, immediately rinse thoroughly with water and consult a doctor.
- In case of contact with skin, immediately rinse thoroughly with water and soap.
- In case of incidental ingestion of considerable volume of BIOFORTY, DO NOT INDUCE VOMIT and consult a 
doctor.
SPECIAL RECOMMENDATIONS:
- It is recommended the use of latex gloves, disposable masks and protection glasses when manipulating the 
product.
-After use, the perfect seal of the bottle must be observed to prevent the material from being exposed to light.
- Do not store BIOFORTY near other products containing Eugenol, it interferes at the polymerization.
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and 
environment damages.
CONTRAINDICATION:
BIOFORTY should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.
WANINGS: 
 

BIOFORTY
Light Curing Surface Sealant for Restoration

PRESENTACIÓN:
1x5mL frasco BIOFORTY.
Reg. ANVISA: 10298550098
COMPOSICIÓN:
Bisfenol glicidilmetacrilato de bisfenol A; grupos dimetilmetacrilato; dióxido de silicio; Catalizador; estabilizador
y conservante.
INDICACIÓN:
BIOFORTY es indicado para recubrimiento de restauraciones hechas con resina compuesta y ionómeros de vidrio en 
dientes posteriores y anteriores después del acabamiento y pulimento. Para sellar las márgenes de restauraciones de 
amalgama.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
BIOFORTY es un sistema de sellado oclusal de restauraciones. Es fotocurable.
Puede ser usado en restauraciones con resina, ionómero de vidrio o amalgama.
Su viscosidad moderada permite escurrimiento sobre la interface diente/restauración, cubriendo regiones de micro 
infiltraciones y aumentando la longevidad de las restauraciones.
También puede ser aplicado en restauraciones ya existentes y debe ser aplicado a cada revisión del paciente (a cada 6 
meses).
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Después del término de la restauración (acabamiento y pulimento) hacer el acondicionamiento ácido (p.ej. Attaque 
Gel) de toda la interface diente/restauración, durante 30 segundos;
2. Lavar abundantemente con agua todo el área acondicionado, durante 30 segundos;
3. Aplicar una camada delgada de BIOFORTY;
4. Fotocurar por 20 segundos;
5. Chequear la oclusión.
NOTA: 
En caso de restauraciones de compositos ya existentes, hacer la profilaxis con piedra pómez y agua para remover la 
película de proteína y agentes contaminantes de la superficie del diente o restauración, y seguir con las instrucciones de 
uso arriba.
CUIDADOS ESPECIALES:
El contacto del producto aún no fotocurado con la piel y los ojos puede causar irritación.
En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y buscar atención médica.
En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.
En caso de ingestión accidental de gran cantidad del producto, NO INDUCIR EL VÓMITO y buscar orientación médica.
RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Es recomendado el uso de guantes, máscaras desechables y anteojos de protección para manipular el producto.
Después de usar el producto hacer la perfecta oclusión del frasco para evitar exposición a la luminosidad.
No almacenar el producto acerca de otros productos que contengan Eugenol porque interfiere en la polimerización.
Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus 
características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.
CONTRAINDICACIÓN:
BIOFORTY es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del producto.
ADVERTENCIAS:

BIOFORTY
Sellante de Superficie para Restauraciones

No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

Do not use material after expiry date.
The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misure or not provided for the instructions of use.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.
FOR USE IN DENTISTRY ONLY 


