
INSTRUÇÃO DE USO                                                                                                             

USO TÓPICO
ULTRAFIX é um creme para fixação de próteses dentárias. Sua formulação proporciona fixação 
durante todo o dia, além de ser livre de corantes e sem sabor,  preservando o paladar durante a 
alimentação. O uso do produto permite uma mastigação eficiente, melhora na dicção e prevenção 
de perda/quebra da prótese.

COMPOSIÇÃO
Copolímero de PVM/MA (GANTREZ MS – 955), carmelose sódica, petrolato sódico e óleo 
mineral.

INDICAÇÃO
Indicado para fixação de próteses dentárias.

FUNDAMENTOS DO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO:  
O produto contém na sua formulação, o sal de sódio e cálcio de éter de vinil metílico/copolímero 
de anidrido maleico, aniônico, possuindo propriedades de bioadesividade, ligante, biocompatível, 
não sendo tóxico, não irritante, que confere ao produto uma característica de adesividade, 
proporcionando maior firmeza na fixação de próteses dentárias (dentaduras), permitindo maior 
confiança e segurança ao falar, rir e comer.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO
•  Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.
•  Alguns indivíduos podem ser sensíveis ou alérgicos a este produto. Caso verifique reação 
alérgica ou desconforto, pare de usar o produto imediatamente.
•  Se ocorrer irritação durante o uso, pare de usar e consulte o seu dentista. 
•  Em caso de ingestão acidental, procure imediatamente um médico. 
•  Quando utilizado pela primeira vez, aplique uma pequena quantidade de produto, colocando mais 
se necessário. O excesso de adesivo pode causar transbordamento.  Neste caso, aplique menos 
na próxima vez. Podem ser necessárias algumas tentativas para ajustar a quantidade adequada 
para a sua prótese. Aplique um vez ao dia para adesão segura. Se você precisar aplicar mais de 
uma vez ao dia, procure orientação do seu dentista.
•  A ingestão de pequenas quantidades do produto, se usado conforme recomendado, pode ocorrer 
e não apresenta riscos.
•  Para evitar entupimentos do tubo, mantenha a tampa e o bico dosador secos.
•  ESTE PRODUTO NÃO CONTÉM ZINCO.
•  ESTE PRODUTO MANTÉM A PRÓTESE FIXADA ATÉ 12 HORAS.
•  A PRÓTESE FIXADA COM ESTE PRODUTO, AJUDA A BLOQUEAR PARTÍCULAS DE 
ALIMENTO.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:
Durante armazenamento e transporte, ULTRAFIX deve ser mantido na sua embalagem original 
e conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DE ULTRAFIX
Bisnaga plástica contendo 40 g e 68 g.

COMO APLICAR O PRODUTO (MODO DE USAR):
1. Lave e seque a prótese dental. 
2. Aplique ULTRAFIX em pequenas tiras, não muito perto das bordas, conforme ilustração.
3. Enxágue sua boca antes de colocar a prótese. 



4. Coloque a prótese corretamente na boca, pressione firmemente e morda por alguns segundos 
para maior segurança.
 

REMOÇÃO
1.Faça um bochecho com água.
2. Remova lentamente a prótese com movimentos ondulatórios.
3. Remova os resíduos do produto da prótese e da boca com auxílio de água morna e uma escova 
macia.
4. Se for o caso, guarde a prótese em recipiente e local adequado para maior segurança.

O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO ESTÁ IMPRESSO NA BISNAGA 
E NA EMBALAGEM EXTERNA (CARTUCHO). 
APÓS ESTE PRAZO, NÃO USE O PRODUTO.

Registro MS nº: 80424149001

Lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho

PRODUTO FABRICADO POR:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Coronel Luiz Tenório de Brito, 90 – Centro

Embu-Guaçu – SP CEP: 06900-000 - SAC 0800 11 1559
CNPJ: 60.665.981/0001-18 Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krencas – CRF SP Nº 49.136
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