
Líquido para enxaguar canais radiculares                                                              

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

COMPOSIÇÃO: digluconato de clorexidina 2%, água de pureza farmacopeica.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O líquido é utilizado para enxaguar os canais com o objetivo de proceder à limpeza dos restos do tecido preparado. 
Reforça a preparação mecânica dos canais radiculares. Hidrata o canal durante a preparação mecânica.
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
Introduzir o produto no canal usando uma seringa com uma agulha dotada de orifício lateral, enquanto se prepara 
mecanicamente o canal. Enxaguar abundantemente os canais, na quantidade de cerca de 10 ml de líquido por canal.

CONTRAINDICAÇÕES
Não administrar em pacientes com hipersensibilidade aos ingredientes do produto. 
ATENÇÃO! Ao enxaguar os canais radiculares, usar uma solução salina fisiológica entre os enxaguamentos com 
hipoclorito de sódio e digluconato de clorexidina, o que evita a formação de sedimentos acastanhados. Enxaguar com 
abundância.

PRECAUÇÕESI
O uso do dique de borracha é obrigatório durante o trabalho. Utilizar equipamento de proteção individual (óculos, 
máscara de proteção, luvas).
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
Manter fora do alcance das crianças. Proteger da luz solar. O prazo de validade para utilização encontra-se na 
embalagem primária. Conservar na embalagem original a temperaturas abaixo de 25 °C.
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 200 g ou 400 g de produto, adaptador com tampa de rosca, dispensador.
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