
SOFTONE ®  
 
Resina acrílica para impressão funcional e reembase de próteses removíveis 
 
Softone é indicado sempre que tecidos estiveram sujeitos a traumatismo ou maus tratos 
devido a dentaduras mal adaptadas ou quando se deseja uma impressão funcional.  
Softone líquido tem um sabor especial e não contém qualquer monômero acrílico.  Este 
líquido especial mantém Softone limpo, refrescante e não consegue queimar ou irritar os 
tecidos. O uso correto de Softone irá estimular a cicatrização natural ou recuperação do 
tônus do tecido e recuperará sua condição fisiológica saudável. Essa fisioterapia é obtida 
pelo escoamento característico de Softone. Softone permite ao tecido gerar 
simultâneamente uma impressão funcional e equilíbrio de mordida. Softone irá aderir à 
dentadura porém não irá unir-se quimicamente. 
 
Instruções Simplificadas: 
 
1. Adicione uma medida de pó (frasco plástico) à uma medida de líquido (frasco de 

vidro). 
2. Misture por um minuto e deixe descansar por mais 1 minuto antes de vazar na 

dentadura. 
3. Quando a mistura ficar mais consistente e começar a apresentar resistência, insira a 

dentadura e faça o paciente ocluir na posição de repouso. 
4. Após cinco minutos remova os excessos e examine para verificar a presença de áreas 

de pressão. 
 

INSTRUÇÕES DE USO 
 
1. Avalie a dentadura na boca do paciente para assegurar uma boa relação cêntrica, 

dimensão vertical e selamento periférico adequado, presença de vedamento posterior 
e ausência de interferência cuspídea.  Se a dentadura for curta, use TRULINER para 
estender as bordas. 

NOTA:  Isso pode ser feito dentro da boca ou sobre um modelo de gesso pedra. Se 
houver considerável reabsorção, e a dentadura ficar extremamente solta e instável, 
primeiro reembase com TRULINER. 
2. Remova as retenções e alivie a dentadura para eliminar todas áreas de pressão, para 

que o tecido fique livre para responder à fisioterapia.  Ao aliviar-se a face vestibular 
da dentadura superior, o material SOFTONE não deve fazer com que a dentadura 
fique protruída. 

3. Recubra a dentadura com MASQUE para previr aderência do SOFTONE em porções 
indesejáveis da dentadura. 

4. Misture SOFTONE adicionando uma medida de pó (frasco plástico) para uma medida 
de líquido (frasco de vidro) e espatule durante um minuto.  Derrame a mistura dentro 
da dentadura, cobrindo a superfície inteira com material suficiente para assegurar uma 
impressão completa. 

NOTA:  Certifique-se de que a borda periférica esteja adequadamente coberta. 
5. Quando a mistura ficar mais consistente e quase não fluir da espátula, 

aproximadamente 2-3 minutos, enxague a boca do paciente e insira a dentadura da 



mesma maneira como ao tirar uma impressão. Peça ao paciente para que oclua 
suavemente na posição de repouso. Para alinhar a oclusão. 

6. Após outros 3-4 minutos, peça para o paciente falar ou ler em voz alta de modo que o 
tecido irá começar a gerar uma impressão funcional. Após 10 minutos remova a 
dentadura da boca remova os excessos. 

7. Examine cuidadosamente a dentadura para quaisquer áreas de pressão, demonstrando 
interferência muscular.  Essas áreas serão reveladas pelo aparecimento da cor rósea da 
base da dentadura transparecendo-se através do material branco de SOFTONE.  
Alivie essas áreas e adicione uma quantidade suficiente de SOFTONE para cobrir a 
área aliviada e re-insira a prótese na boca do paciente e repita o passo n.º 6. 

8. O processo de tratamento (passos 3-7) deve ser repetido a cada 3-7 dias, até acabar a 
resposta dos tecidos. Se não ocorrerem maiores mudanças, você poderá fazer o 
reembasamento final com TRULINER para obter um reembasamento permanente e 
rígido. 

9. Se o paciente expressar um verdadeiro conforto e a dentadura apresentar estabilidade 
máxima, então manipule uma pequena quantidade de material menos denso (1 de 
líquido para ½ de pó) e pincele a dentadura uniformemente em toda superfície 
interna.  Reinsira a dentadura quando SOFTONE ficar mais consistente. 

10. Peça ao paciente para usar as dentaduras por um mínimo de 5 horas e utilizá-las em 
pelo menos uma refeição, ou no máximo uma noite inteira e duas refeições. Quando o 
paciente sentir que a dentadura está exata, peça para que retorne imediatamente ao 
seu consultório. Um modelo deverá, então, ser confeccionado e ser enviado ao 
laboratório juntamente com a dentadura para processamento. A dentadura deve ser 
completada tão rápido quanto possível, já que o tecido está sujeito a modificação. A 
dentadura acabada não deverá necessitar de ajustes, e irá ser confortável e estável 
proporcionando excelente serviço. 

SUGESTÕES: 
1. Tire uma impressão com alginato (recomendamos Supergel), antes do primeiro 

tratamento e antes de quaisquer tratamentos subsequentes para verificar o progresso e 
para registrar as reais modificações no tecido.  Você poderá observar as mudanças no 
tecido ao fazer os modelos e identificá-los por data e nome do paciente.  Quando dois 
modelos parecerem iguais, o tratamento poderá ser descontinuado e tomadas 
providências para a impressão funcional final. 

2. Para reduzir o número de consultas e economizar tempo de consultório, tanto as 
dentaduras superiores quanto inferiores podem ser tratadas na mesma consulta, porém 
faça cada dentadura separadamente. 

3. Se após dois tratamentos a dentadura estiver desconfortável ou instável, verifique a 
relação cêntrica e dimensão vertical, para assegurar-se que estejam corretas.  Se a 
mordida for aberta demais, haverá pressão contínua no tecido, que não conseguirá 
responder ao tratamento. 

4. SOFTONE fica mais fácil de recortar quando esfriado com água fria ou usando-se 
uma espátula aquecida. 

5. É importante solicitar ao paciente plena e total cooperação. Explique adequadamente 
que essa série de tratamentos e a impressão final são necessários para recuperar a 
condição de normalidade e saúde do tecido, e para mantê-lo sob circunstâncias 
funcionais confortáveis. 



Contra-indicações: Produtos contendo metacrilatos, são conhecidos por poder causar 
reações e irritações em pacientes. Para minimizar o risco de incidência; não utilize este 
produto em pacientes com sensibilidade conhecida. Evite o contato prolongado ou 
repetido com o material não polimerizado. Interrompa o uso imediatamente se ocorrer 
sensibilização. 
 
Armazenar à temperatura ambiente. 
Somente para uso odontológico 
  
Para maiores informações contate seu revendedor de produtos odontológicos ou: 
DentalNews Comercial importadora e Exportadora Ltda. 
Rua Tibagi 294 Conj. 414 Curitiba – PR 80060-110 
Fone: (41) 3324 8120 / Fax: (41) 3322 0540 / SAC: 0800 7026002 
HJB Bosworth Company. 
7227 North Hamlin Avenue – Skokie – Illinois – USA 
Fabricado nos E.U.A.    

 
Composição 

 
Para informações mais detalhadas sobre componentes do produto consulte a folha de 
dados de segurança (em anexo). 
 
Composição do líquido: 
Ingredientes : 
1. Agente plastificador 
2. Álcool 
 
Composição do pó: 
Ingredientes : 
1. Polímero de etil metacrilato 
2. Agentes de carga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Paulo Roberto Marques Leites 
Responsável Legal e Técnico 
DentalNews Com Imp Exp Ltda 
CPF: 561 864 799-00 
CRO: 6500 – PR 



Folha de dados de segurança do material 
Harry J. Bosworth Company 
Av. North Hamlin 7227 Skokie, Illinois 60076-3999 
Informações : (847) 679-3400 
Emergência : (800) 535-5053 
 
 
N 
F 
P 
A 

Nível de Perigo 
4 – extremo 
3 – Alto 
2 – Moderado 
1 – Ligeiro 
0 – Insignificante  

Produto :      Softone líquido   
Data :            22/10/98 
 

Características 
físico/químicas 

 

Ponto de ebulição/Ponto 
de Flash: 
567°F 

Ponto de 
fusão : 
N/D 

Gravidade específica : 
H2O=1 
1,120 

Densidade 
de vapor : 
> Ar 

Pressão de vapor : 
N/D 

Taxa de 
Evaporação 
: 
N/D 

Aparência/Odor : 
Líquido claro com odor 
característico 

Solubilidad
e em água : 
Ligeiramen
te solúvel 

 
Dados de reatividade 
Estabilidade : 
Estável à temperatura ambiente 
Condições à serem evitadas : 
Contato com agentes oxidantes 
Produtos de decomposição perigosos : 
Óxidos de carbono 
Polimerização perigosa : 
Não ocorre 
Condições à serem evitadas : 
Luz e calor 
 

Informações sobre perigo de fogo e explosão  
Ponto de Flash : Limites : 

Componente 
Perigoso 

 

Ingredientes : 
3. Agente 

plastificador 
4. Álcool 

Percentagem : 
1. N/D 

N/D 

Nomes comuns e 
sinônimos : 
1. Alil ftalato 
2. Álcool etílico 

Número CAS 
: 
1. 84-74-2 
2. 64-17-5 

PEL : 
1. 5mg/m3  
2. 1000ppm 

Número UN : 
1. 3082 
2. 1170 

TLV : 
1. 5mg/m3  
2. 1000ppm 

 



320°F LEL : N/D 0,5% 
UEL : N/D 

Meio extintor : 
Água, vapor, espuma de Co2 e pó químico 

 

Procedimentos especiais contra incêndio : 
Água ou espuma pode causar efervescência que pode ser violento. 
Combata o fogo à distância. 

 

Perigo de explosão e incêndio incomuns : 
Nunca utilize lamparina ou maçarico perto do recipiente aberto. O 
material pode explodir. 

 

 
Informações sobre perigo à saúde  
Carcinogenicidade : 
Nenhuma conhecida 

NTP : 
N/D 

IARC : 
N/D 

Regulado pela OSHA : 
N/D 

Efeitos e perigos na sobreexposição 
(agudo e crônico) 

Efeitos e perigos no contato com os olhos : 
Irritante aos olhos 
Efeitos e perigos no contato com a pele : 
Pode causar irritação à pele 
Efeitos e perigos na inalação (respiração) : 
O trato respiratório pode ser irritado por exposição grosseira 
Efeitos e perigos na ingestão (engolir) : 
Dores de cabeça, tontura, perda de apetite, irritação da garganta, perda de concentração. 
 

Medidas de controle Procedimentos de emergência e de primeiros 
socorros 

Proteção respiratória :. 
Use máscara para pó. 

Tratamento para contato com os olhos : 
Lave os olhos com água por 15 minutos. 

Ventilação Tratamento para contato com a pele : 
Lave com água e sabão. 

Exaustor para ventilação local : 
N/D 

Tratamento para inalação (respiração) : 
Remova a pessoa para um local arejado, procure 
atenção médica se o desconforto persistir. 

Ventilação especial :  
N/D 

Tratamento para ingestão (engolir) : 
Lave a boca com água. Beba água ou leite para diluir, 
procure atenção médica. 

Ventilação mecânica (geral) : 
N/D 

Precauções para manipulação e uso Seguros 

Outra ventilação : 
Janela aberta se necessário 

Passos à serem seguidos em caso do material ser 
liberado ou derramado : 
Limpe a área com material absorvente. 

Luvas de proteção : 
Use luvas impermeáveis 

Método de descarte do lixo : 
Descarte de acordo com as leis municipais, estaduais e 



federais. 
Proteção dos olhos : 
Use óculos de proteção se 
necessário. 

Precauções no manuseio : 
Armazene em local fresco. 

Outros equipamentos de proteção 
: 
N/D 

Outras precauções : 
Não deverá ser utilizado em casos de pacientes 
grávidas. Este produto é destinado somente para uso 
profissional, como descrito nas instruções. É de 
responsabilidade do dentista treinar seu pessoal. 

Práticas de higiene e trabalho : 
Lavar as mãos antes de comer e 
fumar. 
 

Informações adicionais 
Este MSDS foi preparado de acordo com as exigências da comunicação padrão para 
perigos da OSHA (29CFR 1910.1200) e deve ser utilizada para este produto. A informação 
contida nesta folha é, até onde sabemos, precisa. 
Índice de perigo à saúde :  Classificação : 
Perigo severo 1 
Perigo sério 
 
Perigo moderado 

2 
 
3 *    

Ligeiramente perigoso 
Perigo mínimo 

4  
5 

 
Informações de transporte : 
Regulado pela IATA : 
Nome correto para embarque : 
Álcool etílico 
Classe de perigo : 
3 
Número de identificação : 
UN 1170 
Grupo de embalagem : 
III 
Etiqueta : 
Inflamável 
Conforme nosso melhor entendimento, a informação contida neste documento é precisa. 
Entretanto, Harry J. Bosworth Company não assume nenhuma responsabilidade 
quaisquer que seja pela precisão das informações aqui contidas. A determinação final da 
aplicação de uso de qualquer material é de exclusiva responsabilidade do usuário. Todos 
os materiais podem apresentar perigos desconhecidos e deveriam ser manipulados com 
precaução. Embora certos riscos tenham sido descritos aqui, nós não podemos garantir 
que estes sejam os únicos riscos existentes. 
Softone líquido 
 



Folha de dados de segurança do material 
Harry J. Bosworth Company 
Av. North Hamlin 7227 Skokie, Illinois 60076-3999 
Informações : (847) 679-3400 
Emergência : (800) 535-5053 
 
 
N 
F 
P 
A 

Nível de Perigo 
4 – extremo 
3 – Alto 
2 – Moderado 
1 – Ligeiro 
0 – Insignificante  

Produto :      Softone pó 
Data :            22/10/98 
 

Características 
físico/químicas 

 

Ponto de ebulição/Ponto 
de Flash: 
N/D 

Ponto de fusão : 
>150°C 

Gravidade específica 
(H2O=1): 
N/D 

Densidade de 
vapor: 
N/D 

Pressão de vapor : Taxa de 
Evaporação : 

Aparência/Odor : 
Pó branco fino e solto 
com ligeiro odor acrílico 

Solubilidade em 
água : 
Nenhuma 

 

 
Dados de reatividade 
Estabilidade : 
Estável 
Condições à serem evitadas : 
Aquecer à temperaturas superiores à 200°C . 
Produtos de decomposição perigosos : 
Metil metacrilato e alil metacrilato. 
Polimerização perigosa : 
Não ocorrerá. 
Condições à serem evitadas : 
N/D.  
 
Informações sobre perigo de fogo e explosão  
Ponto de Flash : 
N/D 

Limites : 
LEL : N/D 

Componentes 
Perigosos 

 

Ingredientes : 
3. Polímero de etil 

metacrilato 
4. Agentes de carga 

Percentage
m : 
N/D 
N/D 

Nomes comuns e 
sinônimos : 
1. Massa de polímero 

em suspensão 

Número 
CAS : 
1. 9003-

42-3 
PEL : 
N/D 

Número 
UN : 
N/D 

TLV : 
N/D 

 



UEL : N/D 
Meio extintor : 
Água, espuma, pó químico e Co2. 

 

Procedimentos especiais contra incêndio : 
Deve ser utilizado aparelhos de respiração individuais e 
equipamento de proteção individual.  

 

Perigo de explosão e incêndio incomuns : 
N/D. 

 

 
Informações sobre perigo à saúde  
Carcinogenicidade : 
Desconhecido 

NTP : 
N/D 

IARC : 
N/D 

Regulado pela OSHA : 
N/D 

Efeitos e perigos na sobreexposição 
(agudo e crônico) 

Efeitos e perigos no contato com os olhos : 
Pode causar irritação dos olhos 
Efeitos e perigos no contato com a pele : 
Pode causar irritação. 
Efeitos e perigos na inalação (respiração) : 
Pode causar irritação do trato respiratório. 
Efeitos e perigos na ingestão (engolir) : 
Pode causar desconforto. 

 
Medidas de controle Procedimentos de emergência e de 

primeiros socorros 
Proteção respiratória : 
Não é necessária no uso normal 

Tratamento para contato com os olhos : 
Lave os olhos com muita água por 15 
minutos, se o desconforto persistir contate 
um médico. 

Ventilação Tratamento para contato com a pele : 
Lave a pele com água e sabão. 

Exaustor para ventilação local 
N/D  

Tratamento para inalação (respiração) : 
Remova a pessoa para um local arejado. Se 
o problema persistir contate um médico. 

Ventilação especial :  
N/D 

Tratamento para ingestão (engolir) : 
Induza o vômito e contate um médico. 

Ventilação mecânica (geral) : 
N/D 

Precauções para manipulação e uso 
seguros 

Outra ventilação : 
N/D 

Passos à serem seguidos em caso do 
material ser liberado ou derramado : 
Evite respirar o produto, contato com pele e 
olhos. Encharque o material e armazene em 
um recipiente para futuro descarte. 

Luvas de proteção : Método de descarte do lixo : 



Use se necessário Descarte de acordo com as regulamentações 
federais, estaduais e municipais. 

Proteção dos olhos : 
Use óculos de proteção como medida de 
precaução 

Precauções no manuseio : 
Armazene em local fresco e seco, afastado 
da luz. 

Outros equipamentos de proteção : 
Use guarda-pó e máscara 

Outras precauções : 
Este produto destina-se para uso profissional 
como descrito nas instruções de uso. É 
responsabilidade do Cirurgião Dentista 
treinar seu pessoal. 

Práticas de higiene e trabalho : 
Lavar as mãos antes de comer e fumar. 

 
Informações adicionais 
Este MSDS foi preparado de acordo com as exigências da comunicação padrão para 
perigos da OSHA (29CFR 1910.1200) e deve ser utilizada para este produto. A 
informação contida nesta folha é, até onde sabemos, precisa. 
Índice de perigo à saúde :  Classificação : 
Perigo severo 1 
Perigo sério 
 
Perigo moderado 

2 
 
3  

Ligeiramente perigoso 
Perigo mínimo 

4 * 
5 

 
Informações de transporte 
Regulado pela IATA : 
N/D 
Nome correto para embarque : 
N/D 
Classe de perigo : 
N/D 
Número de identificação : 
N/D 
Grupo de embalagem : 
N/D 
Etiqueta : 
N/D 

Até onde sabemos, a informação contida neste documento é precisa. Entretanto, Harry J. 
Bosworth Company não assume nenhuma responsabilidade quaisquer que seja pela 
precisão das informações aqui contidas. A determinação final da aplicação de uso de 
qualquer material é de exclusiva responsabilidade do usuário. Todos os materiais podem 
apresentar perigos desconhecidos e deveriam ser manipulados com precaução. Embora 
certos riscos tenham sido descritos aqui, nós não podemos garantir que estes sejam os 
únicos riscos existentes. 
Softone Pó 


