
Endoperox
Clareador para dentes desvitalizados

Composição

Peróxido de carbamida 100%
(Equivalente a 33,5% de Peróxido de Hidrogênio)

Propriedades

O peróxido de hidrogênio com ureia (peróxido de carbamida) desprende
oxigênio na presença de líquidos fisiológicos. Esta liberação se dá em meio
praticamente neutro. Suas principais propriedades provêm da ação
oxidante do oxigênio nascente, que é descolorante, bactericida e
detergente mecânico por emanação gasosa.

Indicação

Clareamento de dentes desvitalizados escurecidos (por exemplo: pela
hemoglobina).

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

Endoperox deve ser manipulado com glicerina líquida ou propilenoglicol.
Antes de qualquer tratamento, verificar a hermeticidade do tratamento
endodôntico.

Limpar a cavidade de acesso e desobturar o canal cerca de 3 mm. Selar a
obturação endodôntica com um cimento adequado que o vede
hermeticamente. Aplicar ácido fosfórico na cavidade de acesso durante 1
minuto. Enxaguar abundantemente com água. Secar. Limpar a cavidade de
acesso com álcool. Secar. Colocar o Endoperox em contato com a
superfície vestibular e cobrir com uma bolinha de algodão. Selar a cavidade
com um cimento impermeável.
Examinar novamente o paciente 4 ou 5 dias depois. Se o clareamento já for
o suficiente, obturar, caso contrário, deve-se repetir o procedimento.
É sempre preferível efetuar o clareamento em várias sessões para não
sobrepassar o objetivo requerido ou obter uma descoloração demasiada.

Advertências e precauções de uso

O produto pode causar irritação se estiver em contato prolongado com
tecidos mais sensíveis.
A ingestão do produto pode causar irritação gástrica.
O profissional deverá trabalhar em local ventilado.
Alimentos e bebidas que contém alto índice de corantes (café,
refrigerantes, sucos, chás) devem ser evitados durante o clareamento e até
24 horas após o término do tratamento.

Alertas de segurança:

Recomenda-se a utilização de vestuário e luvas adequadas, bem como o
uso de proteção ocular, tanto para pacientes como para profissionais
durante a manipulação do produto.

Conservação

Conservar a uma temperatura abaixo 25ºC e ao abrigo da luz solar.
Não colocar em geladeira
Fechar bem o frasco depois de usá-lo.

Apresentação

Caixa contendo:
• 1 frasco de pó: 5g

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

03/16 05 35 012 54 00

Fabricado por:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França
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