
Óxido de zinco de ligação rápida

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

COMPOSIÇÃO: óxido de zinco de pureza farmacopeica, excipientes. 

FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO
O produto ZINC OXIDE FAST é recomendado para a preparação de pastas, principalmente em combinação com 
EUGENOL, como meio de preenchimento temporário de cavidades e canais radiculares.

Como preenchimento temporário, o cimento de óxido de zinco e eugenol atuam como agente secante e estimulam 
a produção de dentina secundária.

MODO DE USO
1. Para o preenchimento temporário de cavidades, a mistura deve ser preparada de forma a que a pasta não se cole 
ao recipiente de vidro ou à espátula.
2. Para preencher os canais radiculares temporariamente, a mistura obtida deve ter uma consistência cremosa.
Deixar o preenchimento na cavidade ou canal radicular por um período de 1 semana a 30 dias.
ATENÇÃO!
ZINC OXIDE FAST é um produto de preparação rápida, tempo de mistura: 30 a 50 segundos, tempo de ligação: 1 a 7 
minutos.

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

PRECAUÇÕESI
O produto pode ser irritante para os olhos. Em caso de contacto, enxaguar imediatamente com água em abundância 
e consultar um médico.
Se ingerido, beber muita água, não forçar o vómito. Consultar um médico. 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 temperaturas até 25 °C. Proteger contra a humidade. 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 plástico contendo 50 g de produto.
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