
Composição
Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfato de sódio, carbonato de cálcio,
excipientes.

Propriedades
Alveogyl é uma pasta a base de fibras Penghawar para tratamento e
prevenção de alveolite, utilizada em pós-extração dentária. A pasta
promove hemostasia por compressão e protege de infecções alveolares
como uma barreira efetiva.

Indicação
Alveogyl é uma pasta usada para tratamento e prevenção de alveolites
e pós-extração dentária traumática com histórico de alvéolos secos.

Contraindicação
Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula e em dentes
decíduos.

Modo de uso
Retire do pote um pouco da pasta, cerca de 0,20 g e coloque
delicadamente dentro ao alvéolo preparado. Não suture.
Introduzido no alvéolo, Alveogyl adere-se facilmente ao alvéolo devido
a sua consistência fibrosa. Com a ajuda dos movimentos da língua do
paciente, o produto é gradualmente eliminado e ocorre a regeneração
do tecido.
Alveogyl é muito fácil de ser aplicado, e não requer nenhuma atenção
especial do profissional, com exceção da observação do processo de
cura.

Advertências e precauções de uso
Os pacientes devem ser informados para não lavar a boca nas
próximas 24 horas após o tratamento.
Não trate mais de 5 dentes na mesma sessão.
Xi = irritante
- Pode causar sensibilidade em contato com a pele
- O material e o pote podem conter resíduos perigosos
Recomenda-se a utilização de luvas pelo profissional durante a
manipulação do produto.
Feche o pote imediatamente após o uso.

Conservação
Conservar em temperatura ambiente.

Apresentação
Caixa contendo:
• 1 Pote de 10 g
Validade: 24 meses a partir da data de fabricação
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