
Pharmaéthyl 
Spray crioanestésico à base de tetrafluoretano 
 
Composição: 
Tetrafluoretano  ..................................................................... 96,55 g 
Excipientes  q.s.p. .............................................................. 100,0 g 
Excipientes: dimetil éter e sabor natural de menta 
 
Propriedades: 
O poder crioanestésico de Pharmaéthyl é superior ao do cloreto de 
etila, dado o seu ponto de ebulição inferior. Concebido sob a forma de vapor, 
em que as microgotas se encontram em suspensão,  
Pharmaéthyl evapora-se mais rapidamente que o cloreto de etila e a sua ação 
é mais rápida e profunda. 
 
Indicação: 
Crioanestésico, não inflamável, para aplicações locais sobre a mucosa da 
cavidade bucal e zonas adjacentes: incisão de abcessos; extração de dentes 
decíduos, raízes e dentes piorréicos; teste de vitalidade. 
 
Contraindicação: 
Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. 
 
Modo de uso: 
 
Retirar a tampa branca do frasco e encaixar a cânula ao tubo. Para aplicar, 
exercer verticalmente uma pressão sobre a válvula, durante o tempo desejado. 
Aplicar a uma distância de 2 a 4 cm.  
A tampa é utilizada para a proteção da válvula durante o transporte, não sendo 
necessário, portanto, voltar a colocá-la após a utilização do produto. 
 
Advertências e precauções de uso 
 
Não aplicar diretamente sobre a chama ou corpo incandescente. 
Não perfurar ou queimar a embalagem, mesmo vazia.  
Pharmaéthyl não é um produto tóxico, no entanto, destina-se unicamente a 
anestesia local.  
É necessário traçar uma espiral sobre o abcesso a 
incisar, começando pelo exterior e fazendo espirais cada vez mais 
próximas, sobre a ponta do abcesso. Do contrário, obtém-se um resfriamento 
intenso, sob o risco de provocar queimadura. 
 
Conservação : 
Proteger dos raios solares e não expor a temperatura superior a 50ºC. 
 
Apresentação: 
 
Caixa contendo: 
• 1 frasco vaporizador de 180 g 
• 1 cânula 
 
Validade: 36 meses após a data de fabricação 
 
Uso Profissional. 
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