
Líquido para alargar canais radiculares

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

COMPOSIÇÃO: Edetato dissódico (EDTA 17%), água de pureza farmacopeica, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
ENDO-SOLUTION é usado no tratamento mecânico de canais radiculares. O produto facilita a desobstrução e limpeza 
do canal, remove a camada residual, expondo os orifícios dos canalículos dentários. O edetato dissódico (EDTA) 
contido no produto enxagua os iões de cálcio e magnésio, amolece a camada superficial da dentina, facilitando a sua 
remoção, além de desobstruir o canal.
Adaptador com tampa de rosca para a recolha do produto para a seringa
1. Desenroscar a tampa do frasco.
2. Enroscar o adaptador no frasco.
3. Para usar, remover a tampa azul, enroscar a extremidade da seringa na abertura do adaptador, inclinar o frasco com 
o produto de cabeça para baixo e recolher o líquido para a seringa, segurando o adaptador. Em seguida, colocar o 
frasco na posição vertical sobre a mesa e retirar suavemente a seringa com o líquido do adaptador. Recomenda-se o 
uso de seringas luer-lock com êmbolo de borracha.
4. Após cada utilização, fechar o adaptador com a tampa azul.
5. Para transporte, remover o adaptador e enroscar a tampa do frasco.

MODO DE USO
Para desobstruir o canal radicular, introduzir no canal 2 a 3 gotas do líquido ENDO-SOLUTION, ao mesmo tempo que 
realiza o tratamento mecânico durante aprox. 30 segundos. Enxaguar com soro fisiológico. Repetir a ação várias vezes. 
Recomenda-se enxaguar com hipoclorito de sódio (CHLORAXID).

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto. Não deixar o produto no canal ou 
na cavidade pulpar entre as consultas. Isto pode causar um amolecimento excessivo da dentina.

PRECAUÇÕESI
Tomar especial cuidado ao utilizar o produto durante perfurações. Pode causar queimaduras na pele e lesões 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.
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
Conservar na embalagem original a uma temperatura inferior a 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 contendo 50 ml, 120 ml ou 200 g de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.
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