
Composição

Eugenol

Propriedades

O Eugenol é um agente de restauração provisória utilizado no preparo da pasta 
de óxido de zinco e Eugenol que, na área da Odontologia, possui diferentes 
aplicações, como uso em restauração, cimentação provisória, curativo 
periodontal cirúrgico e Endodontia. Possui propriedades antissépticas, 
analgésicas e mecânicas que, combinado ao óxido de zinco, torna-se um 
produto de escolha em cirurgias odontológicas como em periodontia. 
Apresenta-se na forma de um líquido oleaginoso límpido, incolor ou amarelo 
pálido, de odor característico.

Indicação

Utilizado em conjunto com cimentos endodônticos (Endomethasone N ) e 
outros derivados a base de óxido de zinco, para o preparo de pasta de óxido de 
zinco e Eugenol.

Contraindicação

Hipersensibilidade a Eugenol.

Modo de uso

Geral
Preparar a pasta, incorporando progressivamente o pó à base de óxido de zinco 
ao Eugenol até obter uma consistência desejada. Após a preparação da mistura, 
proceder à aplicação conforme a indicação do tratamento a ser realizado.

Uso em Endodontia com Endomethasone N
Preparar a pasta, incorporando progressivamente o Endomethasone N , ou 
outro produto à base de óxido de zinco, ao Eugenol até obter uma consistência 
homogênea. Após a preparação da pasta, deve-se utilizar uma pequena 
quantidade sobre a superfície do dente.
Para obter um resultado satisfatório, aconselha-se misturar 7 partes de pó com 
uma parte de Eugenol, durante 40 segundos. Em seguida, preencher o canal 
com auxílio de um aplicador de pasta e inserir um ou vários cones, previamente 
adaptados ao formato do canal.
Após a preparação da pasta, deve-se usar pequena quantidade sobre a 
superfície do dente, isolado da cavidade oral.

Advertências e Precauções de Uso

Como todos os produtos para restauração, só se deve restaurar um canal 
perfeitamente isolado, limpo e desinfetado. Há risco de dor em caso de 
extravasamento apical. Pode provocar reação alérgica na pele. Provoca 
irritação ocular grave. O Eugenol pode interferir na polimerização de resinas.
O não cumprimento das instruções de uso pode afetar o desempenho do 
produto. Nocivo se ingerido. Somente para uso odontológico.

Conservação:

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Apresentação

Caixa contendo: 1 frasco com 20 ml de Eugenol.
Validade: 36 meses a contar da data de fabricação

Uso profissional

Eugenol
Material Restaurador Provisório
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