
R.T.R. Seringa
Enxerto ósseo à base de β-fosfato tricálcio

Composição

Grânulos de β-fosfato tricálcio, de origem sintética, com diâmetro entre 
0,5 mm e 1 mm, em seringa estéril, embalada individualmente.
Os fosfatos de cálcio que constituem o R.T.R são fabricados utilizando 
tecnologias de última geração, que permitem assegurar uma excelente 
qualidade e alto grau de pureza dos produtos.

Propriedades

O R.T.R. é apresentado em forma de grânulos, com granulometria 
compreendida entre 500 µm a 1 mm.
O tamanho dos macroporos varia de 100 µm a 400 µm e os microporos 
são inferiores a 10 µm. Estas propriedades estruturais específicas 
permitem uma propagação dos macroporos por todo o osso neoformado.
R.T.R é absorvido progressivamente.

Indicação

A seringa R.T.R. é destinada ao preenchimento de estruturas ósseas 
perdidas, depois da impregnação com sangue do paciente ou soro 
fisiológico, particularmente para o preenchimento dos alvéolos.

Contraindicação

- Osteomielite aguda e necrose do sítio receptor;
- Degeneração óssea;
- Infecção ativa conhecida;
- Alergia conhecida a algum dos componentes do substituto ósseo.

Modo de uso:

A seringa R.T.R. pode ser utilizada de várias maneiras:
•  O cirurgião-dentista pode aplicar os grânulos diretamente na cavidade 

óssea a partir da seringa preenchida, antes de fechar o tecido macio. 
Para efetuar a mistura na seringa, retire o sangue ou solução fisiológica 
através do filtro com a ponta da seringa puxando o êmbolo, até que 
todos os grânulos estejam completamente embebidos pela solução.

•  R.T.R. pode, alternativamente, ser misturado com o sangue do paciente 
ou com solução fisiológica estéril em um pote Dappen, antes de ser 
colocado no local da operação, usando uma espátula odontológica.

Em ambos os casos é necessário assegurar o fechamento do campo 
operatório com pontos de sutura.

Advertência e precauções de uso:

O fabricante garante a qualidade da fabricação e dos materiais.
Vários critérios são importantes para se obter êxito em um procedimento 
em que se utiliza R.T.R.:
- seleção apropriada do paciente que se submeterá ao procedimento;
- rigorosa assepsia.

•  O cirurgião-dentista é responsável por complicações que podem 
resultar de uma indicação errônea, de uma técnica operatória errada 
ou de falta de assepsia.

•  Os estados patológicos bucais subjacentes, particularmente as 
infecções, devem ser tratados e eliminados antes da implantação 
do R.T.R.

• Evitar a contaminação salivar.
•  O tecido ósseo destinado a estar em contato com o R.T.R deve ser 

irrigado, se possível bem vascularizado, com a finalidade de se 
conseguir uma base óssea de boa qualidade.

• Qualquer parte do R.T.R não utilizada deve ser descartada.
• Verificar a integridade da embalagem antes do uso.
•  Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta, antes do 

primeiro uso.
• Não reesterilizar.
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Fabricante:
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil 
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - França

Conservação

Conservar em temperatura ambiente, em sua embalagem original.

Apresentação

Caixa contendo: 
1 seringa curva de 0,8 cm3 preenchida, esterilizada com raios gama (dose 
mínima 25KGy).

Validade: 60 meses após a data de fabricação.

Uso Profissional

PRODUTO ESTÉRIL

PRODUTO DE USO ÚNICO

NÃO REESTERILIZAR

Registro ANVISA nº: 10291220077

Responsável Técnico:
Taís Cúgola Coelho Pereira
CRF-SC: 13.884

Importado e Distribuído no Brasil por:
TDV Dental Ltda.
CNPJ: 81.591.786/0001-60
Rua XV de Novembro, 9944 - Testo Central
CEP 89107-000 Pomerode - SC - Brasil
SAC: (47) 3395-6115
AFE ANVISA: 1.02.912-2
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