
Detetor de cáries

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

COMPOSIÇÃO: tetraetilrodamina, propilenoglicol, substâncias tensioativas.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO 
O produto RED DETECTOR destina-se à localização de lesões de cárie.
O corante vermelho contido no produto penetra no tecido alterado pelas lesões de cárie e tinge-o de vermelho. 
Aumenta a segurança no trabalho, permitindo a localização da dentina afetada pela cárie, poupando o tecido 
saudável.

MODO DE USO 
Antes de iniciar o procedimento, é necessário imergir o aplicador fornecido em álcool (álcool etílico) e inseri-lo na 
seringa. Depois de remover todas as lesões de cárie visíveis, aplicar uma gota do produto na área da cavidade, esperar 
5 a 10 segundos e, em seguida, limpar e secar a cavidade.  Os pontos com coloração vermelha mais intensa indicam a 
dentina afetada pela cárie.
Após a utilização do produto, empurrar o êmbolo da seringa para evitar a expulsão excessiva do produto, desenroscar 
o aplicador e fechar a seringa com a tampa roscada branca.
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.

PRECAUÇÕES 
Irritante para os olhos.
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 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 
Seringa contendo 2 ml de produto, aplicadores descartáveis com pincel.
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