
Racestyptine Solução
Solução hemostática

Composição

Cloreto de alumínio hexa-hidratado 25%, Oxiquinol, Etanol a 96% e água
purificada.

Propriedades

Racestyptine contém cloreto de alumínio hexa-hidratado, o qual apresenta
propriedades adstringentes responsáveis por produzir hemostasia local e
contração das camadas mais superficiais da gengiva livre por precipitação
das proteínas tissulares e séricas. Livre de epinefrina.

Indicação

Racestyptine Solução é indicado para hemostasia local em caso de
supurações e sangramentos gengivais, devido à sua grande ação
adstringente.
Racestyptine Solução também é indicado para uso combinado com fios
retratores para a obtenção de moldagens precisas.

Contraindicação

Alergia eventual ao alumínio.
Qualquer antecedente de hipersensibilidade ou fotossensibilidade a
compostos quinolêicos.

Modo de uso

- Supuração e sangramento gengival:
Utilizando o aplicador, uma pipeta ou algodão, dispensar uma ou duas
gotas da solução na gengiva. Esperar de 1 a 2 minutos e enxaguar
cuidadosamente a zona de aplicação. Para prevenir o sangramento durante
a inserção de matrizes, por exemplo, recomenda-se aplicar Racestyptine
Solução na região cervical antes de inserir a matriz.
- Retração Gengival:
Colocar previamente um fio de retração não medicamentoso no sulco
gengival e depois impregna-lo in situ com algumas gotas da solução
usando o aplicador ou uma pipeta. Deixar o fio colocado de 3 a 5 minutos,
retirá-lo assegurando-se de que nenhum fragmento fique no sulco e
enxaguar abundantemente.

Advertências e Precauções de uso

- Dispensar somente a quantidade de gotas necessária para obter o
resultado desejado

- Limitar, dentro do possível, o tempo de contato da solução com a
superfície da mucosa

- Antes de realizar a hemostasia ou a tomada de impressões, enxaguar
bem a zona de aplicação para não deixar depósito de sal de alumínio,
potencialmente irritante

- Não utilizar fio já impregnado em conjunto com a solução
- Não Ingerir

Racestyptine Solução é irritante para olhos e pele.
Racestyptine Solução é inflamável.

Conservação:

Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC, ao abrigo da luz e umidade,
em seu frasco original.

Apresentação

Caixa contendo:
• 1 frasco com 13 ml de solução.

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação

Uso Profissional
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