
Pasta de hidróxido de cálcio                                                               

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

COMPOSIÇÃO: hidróxido de cálcio, hidroxiapatita, sulfato de bário, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O produto CALCIPAST destina-se a ser utilizado durante o tratamento dentário como material para o preenchimento 
temporário de canais radiculares.
Além disso, o CALCIPAST pode ser utilizado para preenchimentos temporários de cavidade profunda no método 
de revestimento indireto e direto. Tem um efeito remineralizante nos tecidos dentários devido ao seu alto teor de 
hidróxido de cálcio. Suporta a reconstrução de tecidos periapicais danificados. pH≈12,5.
Meio de contraste em imagens radiográficas.

MODO DE USO
Antes de iniciar o procedimento, imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e colocá-lo na seringa. 
Aplicação no canal: medir o comprimento do canal, colocar o limitador (mecanismo de bloqueio endodôntico) no 
aplicador com uma distância de 2 a 3 mm inferior à medição do canal, colocar a pasta no canal, retirar a pasta que 
sobrou do mesmo, selar a cavidade.
Aplicação na cavidade: colocar a pasta na parte inferior da cavidade, selar a cavidade.  Deixar o preenchimento na 
cavidade ou canal radicular por um período de 1 semana a 30 dias.
O produto pode ser reutilizado, porém o aplicador deve ser usado uma única vez. A utilização repetida do aplicador 
pode apresentar um risco de reinfeção.

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

PRECAUÇÕESI
Irritante para as membranas mucosas da boca e dos olhos. Causa danos oculares graves.
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.
Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto.  Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário 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 abaixo de 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
Seringa contendo 2,1 g de produto, aplicadores descartáveis.
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