
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
RE’CORD ® 
 
Material de impressão a base de Polisiloxano Vinílico Tipo I 
 
RE’CORD é um material de polivinil siloxano de presa rápida que proporciona precisão livre da 
distorção, além de conveniência e versatilidade.  RE’CORD toma presa na boca em menos de um 
minuto, minimizando assim o reflexo proprioceptivo do paciente que pode levar à necessidade 
onerosa de refazer o trabalho e maior tempo gasto no consultório. Além do mais, a aceitação dos 
pacientes aumenta porque RE’CORD é inodoro e sem sabor. Tixotrópico, RE’CORD oferece pouca 
resistência à oclusão proporcionando maior conforto. RE’CORD é formulado para tomar presa até 
uma consistência rígida, assim eliminando retorno elástico, mesmo na técnica de moldeira de arco 
duplo.  
RE’CORD é versátil. Pode ser usado sem uma moldeira ou com moldeiras de quadrante para 
registrar a oclusão cêntrica. Impressões de arco completo ou da boca inteira agora se tornam mais 
simples e fáceis com a versatilidade do RE’CORD polivinil siloxano. O material é notavelmente 
conveniente para utilizar e irá proporcionar uma impressão confiável.  
O material é extruído através de uma ponta auto-misturadora da pistola dispensadora E-Z Squeeze 
da Bosworth ou na maioria das outras pistolas dispensadoras mais populares. Isto permite a 
conveniência da aplicação direta sobre a superfície oclusal, ou pode ser injetado para dentro do 
espaço interoclusal do preparo. 
 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
Desde o início da dispensação, tempo mínimo de trabalho a 65ºF-75ºF (18ºC-24ºC) é de 1 ½ 
minutos. Temperaturas mais elevadas irão diminuir, temperaturas mais baixas irão estender o tempo 
de trabalho.  RE’CORD pode ser aplicado às superfícies oclusais diretamente a partir da ponta da 
seringa. 
 
Áreas onde os dentes foram preparados devem ser injetadas primeiramente. Geralmente, somente os 
dentes de um arco, quer seja superior ou inferior, precisam ser cobertos.  Em situações onde uma 
moldeira seria desejável, o material é colocado em ambos os lados da moldeira descartável BIG 
BITE TRAY da BOSWORTH ou outra moldeira de tela similar. 
 
REMOVENDO RE’CORD DA BOCA 
 
RE’CORD irá tomar presa rapidamente na boca em menos de 1 minuto. Simplesmente remova o 
registro de mordida levantando gentilmente as bordas dos perímetros vestibular e lingual. A 
impressão poderá ser desinfetada pela imersão em uma solução de glutaraldeído a 2%. 
 
 
IMPORTANTE 
Antes de encaixar a ponteira de mistura ao cartucho, siga os seguintes passos: 
 

1. Coloque o cartucho na pistola dispensadora. 
2. Remova a tampa plástica do cartucho. 
3. Dispense uma pequena quantidade de material a fim de assegurar uma correta operação. 

 
ALGUM RESSECAMENTO DO MATERIAL PODERÁ OCORRER NESTA PRIMEIRA 
UTILIZAÇÃO. CASO O MATERIAL NÃO EXTRUA ADEQUADAMENTE, UTILIZE UMA 
SONDA EXPLORADORA PARA LIMPAR A PONTA DO CARTUCHO. COLOQUE A 
PONTEIRA DE MISTURA NO ORIFÍCIO DO CARTUCHO E PROCEDA DO MODO USUAL. 
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