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Instruções de Uso 

 
3M ESPE Sof-Lex™ Pop-On – Sistema para Acabamento e Polimento 

 
Informações Gerais 
O Sistema de Discos Sof-Lex™ tem demonstrado excelente polimento em resinas compostas, 
materiais microparticulados, amálgamas e em metais preciosos e semipreciosos. O sistema de tiras 
Sof-Lex™, em razão de ser fino e flexível e ao seu centro neutro, pode ser utilizado com segurança 
em áreas interproximais com contatos próximos à gengiva. Por incorporar dois abrasivos numa mesma 
lixa Sof-Lex™, o procedimento de acabamento e polimento requer menos passos. O uso do sistema 
completo Sof-Lex™ irá assegurar um polimento semelhante ao dos dentes naturais. São utilizados nas 
superfícies livres dos dentes (vestibular e lingual), sendo que, por exemplo, os discos da série azul são 
utilizados em superfícies labial/vestibular/lingual, superfícies oclusais selecionadas e bordas incisais e 
os discos da série laranja são utilizados, por exemplo, em áreas interproximais, superfícies 
vestibular/mesial/distal.  
 
Indicações de Uso 
Discos Sof-Lex™ 

Sistema Sof-Lex™ para Acabamento e Polimento - série azul 
Devido ao design do seu mandril e à grande área funcional do disco, ampliou o uso de rotina dos 
discos de polimento e acabamento para incluir o terço gengival de 94% dos dentes anteriores e 
posteriores e em alguns casos as superfícies oclusais do dente posterior. 
 
Sistema Sof-Lex™ para Acabamento e Polimento – série laranja 
Em razão do design do seu mandril e aos discos extrafinos, estendeu o uso dos discos abrasivos para 
locais de difícil acesso da cavidade oral. Demonstra ser especialmente útil para realizar o acabamento 
e o polimento dos espaços entre as restaurações. 
 
Precauções para o dentista, sua equipe auxiliar e seus pacientes 
1. Não use quaisquer dos discos Sof-Lex™ fabricados pela 3M ESPE em peças de mão capazes de 
alcançar velocidades superiores a 35.000 rpm, ou em qualquer peça de mão de alta velocidade. 
2. A utilização do disco e do mandril em velocidades maiores que 35.000 rpm pode causar a quebra 
do mandril ou do disco, podendo causar uma lesão. 
3. Não utilize os mandris sem os discos estarem acoplados. 
4. É recomendado o uso de equipamento de proteção ocular durante a operação das peças de mão. 
5. Como qualquer peça de mão, não permita o contato com os tecidos moles, para que os pacientes 
sejam protegidos contra lesões. 
 
Advertência: Não deve ser reutilizado. Os discos e as tiras destinam-se ao uso único; descarte como 
resíduo médico; não esterilize. 
 
Instruções de Uso 
Antes de usar o sistema Sof-Lex™, remova o excesso de material restaurador e dê a forma desejada 
à restauração utilizando pontas diamantadas de granulação fina ou brocas carbide. O seguinte 
procedimento proporciona um ótimo polimento, independentemente do Sistema de Discos Sof-Lex™ 
utilizado. 
 
Instruções do Disco Sof-Lex™ 
Nota: 
• A não utilização de algum disco na sequência de polimento pode reduzir a qualidade do polimento 

da restauração. 
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• Os produtos Sof-Lex™ são codificados por cores, desde os tons escuros (granulações mais 
grossas) até os tons mais claros (granulações mais finas). 

• Evite tocar o compósito com o mandril ou centro metálico do disco, porque pode ocorrer alguma 
descoloração. Esta descoloração pode ser removida com a repetição dos passos de polimento. O 
design único, a cabeça do mandril e centro metálico reduzem o risco do centro metálico encostar 
na restauração. 

• Recomenda-se a lavagem da superfície restauradora entre a utilização de cada granulação. 
• Em média, o tempo gasto na utilização de cada disco é de aproximadamente 15-20 segundos. 
 
1. Coloque o disco Sof-Lex™ no mandril empurrando, com cuidado, a parte do centro metálico do 
mandril, até que o disco esteja preso (não tem folga). O lado abrasivo do disco pode estar voltado 
para cima ou para baixo dependendo da necessidade. 
2. O movimento de polimento deve ser constante e unidirecional. Não é recomendado o movimento 
de ir e vir sobre a margem do material de restauração/esmalte. 
3. Faça uma pressão muito suave enquanto estiver realizando o polimento, deixe os discos realizarem 
todo o trabalho. 
4. O Disco Sof-Lex™ de granulação mais grossa pode ser usado a uma rotação de 10.000rpm, para 
se realizar uma redução grosseira. Lave e seque. 
5. Para o acabamento e polimento final utilize o disco Sof-Lex™ de granulações médias a cerca de 
10.000 rpm. 
6. Em seguida, mude para o disco Sof-Lex™ de granulação fina. A velocidade da peça da mão pode 
ser aumentada para cerca de 30.000 rpms. 
7. Finalmente, faça um polimento na restauração, deixando-a lustrosa usando o disco de granulações 
super finas a cerca de 30.000 rpms durante 15 a 20 segundos. 
8. Lave o pó ou os debris que se formaram na superfície da restauração. 
 
Tabela resumida do sistema Sof-Lex™: 
 

Processo Acabamento Inicial Contorno Acabamento Polimento 
Velocidade rpm 10.000 10.000 30.000 30.000 

Tempo O necessário 15-20s 15-20s 15-20s 
Discos Sof-Lex™ Preta Azul escuro Azul médio Azul claro 
Discos Sof-Lex™ 

extra-finos 
Laranja escuro Laranja médio Laranja claro Amarelo 

Tiras 
(Bege) 

Bege/Branca 
(Branco) 

Bege/Branca 
(Cinza) 

Cinza/Azul 
(Azul) 

Cinza/Azul 
  Nem todos os produtos estarão disponíveis no Brasil. 
 
Armazenagem e Uso 
Os discos e tiras Sof-Lex™ são itens descartáveis. Descarte adequadamente os discos e tiras usados, 
de acordo com a política das suas instalações de atendimento à saúde. 
 
Esterilização do mandril 
1. Pacote de esterilização: 
Os mandris podem ser carregados em bandejas próprias para este fim e empacotados. Os materiais 
de embalagem de esterilização dentária padrão podem ser usados como cassetes ou pacotes. 
 
2. Autoclave: 
Listados a seguir estão quatro tipos diferentes de ciclo de esterilização a vapor que esterilizará 
ativamente mandris de disco Sof-Lex™: 
15 minutos a 121°C/250°F empacotado 
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10 minutos a 121°C/250°F não empacotado 
10 minutos at 132°C/270°F empacotado 
Três minutos a 132°C/ 270°F desempacotado 
 
As instruções de esterilização acima foram validadas pela 3M ESPE como sendo capazes de preparar 
esses dispositivos para vários usos. É responsabilidade do profissional garantir que os resultados 
desejados sejam alcançados e o processo é realizado usando equipamento, materiais e pessoal 
adequados. Isso requer validação e monitoração de rotina do processo. Qualquer desvio pelo 
processador das instruções fornecidas deverá ser adequadamente avaliado em relação à eficácia e 
consequências potenciais. 
 
Informação para os clientes 
Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da fornecida nestas instruções de 
uso. 
 
Garantia 
A 3M ESPE garante que este produto estará isento de defeitos em termos de material e fabricação, 
observando os termos e prazo de garantia. 
 
Composição:  
Sof-Lex™ Pop-On - Sistema de Acabamento e Polimento – série Azul: Dorso de uretano e papel 
coberto com abrasivo de óxido de alumínio e centro metálico. 
Sof-Lex™ Pop-On - Sistema de Acabamento e Polimento – série Laranja: Filme de poliéster coberto 
com abrasivo de óxido de alumínio e centro metálico. 

ATENÇÃO: Verifique corretamente se as Instruções de Uso são referentes ao seu produto, bem como 
sua respectiva versão. Este cuidado é importante para garantir o uso eficaz e seguro do produto. Para 
receber as Instruções de Uso impressas, contatar o Fale com a 3M - 0800-0132333. 

Vencimento/Lote: Impressos na embalagem 
 
Notificação ANVISA:  
Sof-Lex™ Pop-On - Sistema de Acabamento e Polimento – série Azul: 80284939080 
Sof-Lex™ Pop-On - Sistema de Acabamento e Polimento – série Laranja: 80284939082 
 
Farm. Resp: Cinthia M. O. Viegas - CRF SP 47.883 
  
Fale com a 3M - 0800-0132333 - www.3M.com.br - falecoma3M@mmm.com 
 
País de Origem: Estados Unidos.  
 
Fabricantes:  
- 3M Company 3M ESPE Dental Products / Irvine, CA 92714 EUA  
- 3M ESPE Dental Products / St. Paul, MN 55144 EUA 
- 3M do Brasil Ltda. / Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP 
 
Importador:  
3M do Brasil Ltda. 
Rod. Anhanguera, Km 110 – Sumaré – SP  
CNPJ: 45.985.371/0001-08 – Ind. Brasileira 
 


