
Líquido para deter sangramento                                                                 

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MÉDICOS DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: cloreto de alumínio 25%, água de pureza farmacopeica, mentol, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O produto ALUSTAT destina-se a ser utilizado durante o tratamento dentário para deter sangramentos gengivais leves.
O cloreto de alumínio contido no produto tem um efeito de constrição nos pequenos vasos sanguíneos, em resultado 
do qual o inchaço das gengivas e pequenos sangramentos diminuem.

MODO DE USO
Friccionar suavemente as gengivas inchadas ou feridas com um tampão de algodão embebido em ALUSTAT e 
enxaguar com água limpa. Em caso de necessidade, repetir os passos mencionados.
Tempo de contacto recomendado: até 5 minutos.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.

PRECAUÇÕESI
Irritante para as membranas mucosas da boca, pele e olhos.
Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico.
Se ingerido, não forçar o vómito. Beber muita água. Consultar um médico. Ao trabalhar com o produto é necessário 
utilizar luvas descartáveis e óculos de proteção.
Em caso de incidente grave relacionado com o produto, o facto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade 
competente do país onde o utilizador ou paciente estiver domiciliado.

ARMAZENAMENTO
Conservar na embalagem original a temperaturas até 25 °C. Manter fora do alcance das crianças.
O prazo de validade para utilização encontra-se na embalagem primária. Após a abertura da embalagem, o prazo de 
validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.

PROCEDIMENTO APÓS A UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS
As embalagens utilizadas devem ser destruídas ou devolvidas ao fabricante. 

EMBALAGEM
Frasco com conta-gotas contendo 10 g de produto.

Data da última atualização: 25.01.2021/1

PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska

ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85

1011

25°C

ALUSTATPT


