
Descrição

A Pasta Profilática Odahcam é indicada para uso em procedimentos de profilaxia e polimento, como parte do tratamento 
profissional de prevenção da cárie e doença periodontal.

Apresentação

15730180000 - Embalagem contendo 50g de pasta no sabor tutti-frutti

Composição

Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e
Preservativos.

Precauções/Advertências

1 -Manter sempre a bisnaga hermeticamente fechada a fim de evitar alteração na consistência da pasta.
2 -Evitar a ingestão da pasta, o que pode ocasionar náuseas. Em caso de ingestão excessiva, administrar grande quantidade de água.

Modo de Usar

Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar 
imediatamente a bisnaga após a remoção do material, afim de evitar a alteração na consistência do produto.
Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de Robinson) contra a superfície da pasta até preenchê-la. 
Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90º com 
relação à superfície do dente.
Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens 
gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com 
pequenas quantidades de pasta.
NOTA: Durante a limpeza e o polimento, a taça ( ou escova ) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do 
dente. O controle da salivação deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

Armazenamento e Transporte

Conservar ao abrigo de calor e umidade.

Nº do Lote: Vide Rótulo.

Prazo de Validade: 36 meses

Uso Único. Uso Profissional.
Proibido Reprocessar

ATENÇÃO:
Verifique a correlaçao da versao destas instruçoes de uso com o produto adquirido indicado
na embalagem.

Para obter gratuitamente estas instruçoes de uso em formato impresso, solicite nosso
atendimento pelo telefone 0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail
atendimento@dentsplysirona.com.
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