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Produto para preenchimento e vedação de canais radiculares

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

COMPOSIÇÃO: resina epóxi-amina contendo óxido de zircónio e fosfato de cálcio, excipientes.

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
Preenchimento permanente de canais radiculares de dentes permanentes com o uso de pontas de guta-percha. 
Preenchimento permanente de canais radiculares de dentes permanentes com o uso de pontas para canais radiculares. 
O material pode ser usado em todas as técnicas de vedação de canais. É ideal para métodos térmicos.
Meio de contraste em imagens radiográficas.

MODO DE USO
A pasta de vedação SYNTEX é fornecida numa seringa que realiza a dose de duas pastas numa proporção de 1:1. Antes 
da primeira utilização, espremer uma pequena quantidade do produto diretamente da seringa para garantir uma 
distribuição uniforme das pastas e, em seguida, colocar a ponta de mistura. Também é possível misturar o produto sem 
usar uma ponta de mistura – para o efeito, espremer a mesma quantidade de ambas as pastas no papel de mistura e 
misturar com qualquer ferramenta até obter uma cor uniforme.
Antes de iniciar a aplicação, preparar, enxaguar e secar o canal radicular. Aplicar uma pequena quantidade de 
SYNTEX na ponta da agulha Lentulo, mover lentamente a agulha Lentulo em direção ao cúspide usando o número 
mínimo de rotações do micromotor. Puxar a agulha Lentulo para fora do canal utilizando as rotações mínimas. Um 
ponto previamente desinfetado e seco também pode ser coberto com a pasta SYNTEX.  Colocar no canal, repetindo 
o movimento de bombeamento. Pontos adicionais podem ser introduzidos no canal ou preenchidos aplicando o 
método de condensação lateral ou vertical da gutta-percha.
Em caso de impurezas na câmara pulpar, recomenda-se a remoção dos restos de produto não polimerizado, com 
a utilização de álcool isopropílico.  O tempo de ligação do produto equivale a ≥ 3 h, o que está de acordo com as 
disposições da EN ISO 6876 Materiais de preenchimento para canais radiculares. A redução do tempo de ligação 
pode resultar em maior retração de polimerização e, consequentemente, vazamento do preenchimento. Durante um 
tratamento repetido do canal radicular, a remoção da vedação será facilitada pelo produto CANAL CLEAN ou cloreto de 
metileno.

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

PRECAUÇÕESI
Utilizar um dique de borracha durante o trabalho com o produto.  Utilizar luvas, bem como óculos e vestuário de 
proteção. Evitar o contacto da pasta ou material não polimerizado com a pele, mucosas e olhos.
O contacto da pasta ou material não polimerizado causa danos graves nos olhos e pode causar uma reação alérgica na 
pele.
Em caso de contacto com os olhos: enxaguar cuidadosamente com água em abundância durante pelo menos 10 
minutos. Consultar um médico. Em caso de contacto com a pele ou mucosas, lavar com água em abundância. Em caso 
de irritação ou erupção cutânea, contactar um médico. Em caso de ingestão, não forçar o vómito, enxaguar a boca com 
água. Consultar um médico.
Evitar empurrar o produto através da cúspide da raiz, pois pode ocorrer irritação do tecido circundante.  Recomenda-se 
trabalhar sob o controlo de equipamento radiológico e de um endómetro.
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 numa embalagem fechada hermeticamente, num espaço ventilado, a uma temperatura entre 2 e 25 °C. 
Proteger da luz solar.
Manter fora do alcance das crianças. O prazo de validade encontra-se na embalagem principal. Após a abertura da 
embalagem, o prazo de validade não será alterado desde que o produto seja selado após cada utilização.
Ao fechar a seringa, certificar-se de que as pastas na mesma não são misturadas com as pastas restantes na tampa 
(branca e amarela). Isto resultará na polimerização do material e impossibilitará o desenroscamento da seringa.

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

EMBALAGEM
Seringa contendo 10 g de produto, pontas de mistura, papéis de mistura


