
Óleo para dissolver guta-percha                                                               

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

COMPOSIÇÃO: 100% óleo de eucalipto

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O produto EUCALYPTOL destina-se a ser utilizado durante o repetidos tratamento de canais radiculares, a fim de 
remover a guta-percha do canal radicular.

MODO DE USO
Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir a pipeta fornecida em álcool (álcool etílico).
1. Colocar 1 a 2 gotas de líquido no canal utilizando a pipeta incluída no conjunto.
2. Remover a guta-percha.
3. Se necessário, utilizar outra dose do produto.
4. Se a guta-percha ainda estiver seca ou quebradiça, aplicar o EUCALYPTOL novamente.
5. Repetir até que o efeito desejado seja alcançado.
O produto pode ser reutilizado, porém a pipeta deve ser utilizada uma única vez. A utilização repetida da pipeta pode 
apresentar um risco de reinfeção.

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

PRECAUÇÕESI
Pode causar reação alérgica na pele.
Ao trabalhar com o produto, utilizar dique de borracha, luvas, 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 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 sofre alterações
desde que seja fechado hermeticamente após cada utilização.

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

EMBALAGEM
Frasco contendo 10 ml de produto, pipetas para aplicação.
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