
Endosolv E
Solvente para desobturação endodôntica

Composição:

Tetracloroetileno  ........................................................................... 92,30 g
Excipientes q.s.p. .......................................................................... 100,0 g

Propriedades:

Endosolv E permite amolecer temporariamente os cimentos de  
obturação endodônticos.
Não provoca excesso de salivação em caso de contato com a mucosa.

Indicação:

Endosolv E é indicado para a desobturação de canais.

Contraindicação:

Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula.

Modo de uso:

Método recomendado em uma sessão
1.Limpar mecanicamente a câmara e a entrada dos canais.
2.Colocar uma gota de Endosolv E na câmara e desobturar os canais, 
primeiro com uma sonda, logo depois com a lima, umidificando a ponta 
do instrumento com Endosolv E antes de cada aplicação.
Repetir a operação várias vezes até alcançar o ápice.

Método recomendado em duas sessões
1. Limpar mecanicamente a câmara e a entrada dos canais.
2. Colocar na cavidade pequena quantidade de algodão embebido  
em Endosolv E. Comprimir ligeiramente.
3. Restaurar com cimento provisório.
Abrir no dia seguinte ou alguns dias depois. A pasta estará
amolecida e a desobturação mecânica não apresentará dificuldade.

Advertências e precauções de uso:

O dente tratado com Endosolv E deve estar completamente limpo e seco 
antes de uma nova obturação.
Usar roupas e luvas de proteção adequados.

Xn- Nocivo, contém tetracloroetileno
N- Perigoso para o meio ambiente
Tóxico para organismos aquáticos.
Pode causar efeitos nefastos em ambiente aquático em longo prazo.

Conservação :

Conservar em temperatura ambiente, ao abrigo da luz.

Apresentação:

Caixa contendo:
• 1 frasco de 13 ml

Validade: 24 meses após a data de fabricação

Uso Profissional.
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