Racegel

Gel termogelificante para preparo gengival
Composição

Cloreto de alumínio a 25% (m/m), excipientes.

Propriedades

Gel para preparo do sulco gengival prévio à tomada de impressão, que
pode ser utilizado com ou sem o auxílio de fio retrator.
Sua fórmula termogelificante, aliada à sua característica adstringente,
facilita a abertura do sulco gengival, controlando possíveis
sangramentos. Sua consistência facilita a remoção do produto através
de simples enxágue.

Indicação

- Preparo de sulcos e controle de hemorragia antes da tomada de
impressão.
- Preparo de Cavidades de Classe II, III e V prévio à restauração.
- No caso de utilização de fio retrator, Racegel facilita a colocação do
fio no sulco.

Contraindicação

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso

- Retirar a tampa da seringa.
- Instalar uma ponteira aplicadora.
- Aplicar quantidade suficiente de gel diretamente no sulco, seguindo
lentamente a periferia do dente preparado.
- Se necessário, complemente o processo com um fio retrator.
- Deixar Racegel agir durante cerca de dois minutos.
- Em caso de persistência de hemorragia, reaplicar o produto e
aguardar mais dois minutos.
- Enxaguar.
- Secar delicadamente com jato de ar.
- Realizar a tomada de impressão.

Advertências e precauções de uso

Xi – Irritante para os olhos e a pele.
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente
com água e consultar um especialista.
Risco de alergia ao oxiquinol.

Conservação

Temperatura: Manter a uma temperatura abaixo de 25ºC.

Apresentação

• 3 seringas com 1,4 g de gel
• 30 ponteiras aplicadoras para o gel

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.
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