
Líquido para enxaguar canais radiculares              

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE DENTISTAS

COMPOSIÇÃO: hipoclorito de sódio (teor de cloro ativo 5,25%), água de pureza farmacopêica.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Remove os restos de polpa morta durante o alargamento mecânico do canal. Limpa o canal, incluindo a remoção da 
camada “smear layer” para expor os orifícios do túbulo dentinário antes de preencher o canal.
Previne a descoloração dos dentes, que pode ocorrer após o preenchimento de um canal não enxaguado.
Adaptador com tampa de rosca para coletar o produto para a seringa
1. Desenrosque a tampa do frasco.
2. Enrosque o adaptador no frasco.
3. Para usar, remova a tampa azul, enrosque a extremidade da seringa na abertura do adaptador, incline o frasco com o 
produto de cabeça para baixo e colete o líquido para a seringa, segurando o adaptador. Em seguida, coloque o frasco 
na posição vertical sobre a mesa e retire suavemente a seringa com o líquido do adaptador. Recomenda-se o uso de 
seringas Luer-Lock com êmbolo de borracha.
4. Após cada utilização, feche o adaptador com a tampa azul.
5. Para transporte, remova o adaptador e enrosque a tampa do frasco.

MODO DE USO
Introduza o CHLORAXID 5,25% no canal usando uma seringa com agulha com orifício lateral. Enxaguar 
abundantemente os canais, na quantidade de cerca de 10 ml de líquido por 1 canal. O hipoclorito de sódio contido no 
produto terá inativação imediata ao entrar em contato com uma substância orgânica. À medida que a concentração 
de hipoclorito de sódio diminui, o tempo de enxague deve ser estendido e o volume da solução usado deve ser 
aumentado.

CONTRAINDICAÇÕES
Não usar CHLORAXID 5,25% em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto.
ATENÇÃO! Ao enxaguar os canais radiculares, use uma solução salina fisiológica entre os enxagues com hipoclorito de 
sódio e digluconato de clorexidina, que evita a formação de um precipitado marrom. Enxaguar com abundância.

PRECAUÇÕESI
Ao enxaguar o canal radicular, não use jatos fortes de líquido, pois isso pode fazer com que o líquido penetre nos 
tecidos periapicais e cause danos, manifestados por dor ou inchaço dos tecidos moles. Tome cuidado especial ao 
utilizar o produto durante perfurações. Pode causar queimaduras na pele e lesões oculares graves. Em caso de contato, 
enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um médico. Se ingerido, não forçar o vômito. Beber 
muita água. Consultar um médico. O uso de ensecadeira é obrigatório durante o trabalho. Equipamento de proteção 
individual (óculos, máscara de proteção, luvas) também deve ser usado.
O DISPENSADOR NÃO PODE SER USADO PARA ARMAZENAR LÍQUIDOS!
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
Conserve na embalagem original a uma temperatura de 2-8 °C (no frigorífico). Armazene em um recipiente bem 
fechado. Proteja da luz solar. Mantenha fora do alcance das crianças. O prazo de validade está na embalagem primária.
Após a abertura da embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada 
utilização.

TRANSPORTE
O fabricante permite que o produto seja transportado por não mais de 10 dias a uma temperatura não superior a 40 °C. 
O transporte a curto prazo dentro da gama de temperaturas especificada não afeta a segurança e a eficácia do produto 
ao longo da sua vida útil.

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

EMBALAGEM DISPONÍVEL
Frasco com 200 g ou 400 g de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.
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