Hemostop

Instruções de Uso

Solução Hemostática Tópica
Descrição

HEMOSTOP é uma solução hemostática à base de cloreto de alumínio, indicada para uso em pequenas cirurgias e nos casos
onde um controle de sangramento se faz necessário.
A utilização conjunta de HEMOSTOP e de fios de retração gengival é altamente recomendada, principalmente nos casos em que
se desejar uma moldagem precisa das bordas gengivais dos preparos cavitários.
Apresenta ainda grande ação adstringente e não possui epinefrina em sua composição.
Realiza um efetivo controle do sangramento, não interferindo na presa do material de moldagem, não apresenta reações
adversas e pode ser utilizado em cardíacos além de permitir moldagens nítidas das bordas gengivais dos preparos cavitários,
sem provocar retração gengival.

Apresentação
Embalagem contendo 01 frasco com 10 ml do produto.

Relação dos Componentes, Acessórios, Opcionais e Materiais de Apoio a Integrar o Produto.
O frasco do HEMOSTOP é a unica parte integrante do produto,não havendo acessórios. Como material de apoio, pode ser
observada a presença das Instruções de Uso dentro da embalagem secundária do produto (caixa de papel cartucho).

Composição
Cloreto de Alumínio; Hidroxiquinoleina; Propilenoglicol; Álcool Etílico; Álcool Isopropílico e Água.

Indicações de Uso
Indicado para hemostasia e retração gengival.

Precauções, Advertências e Cuidados Especiais
-Evitar o contato prolongado do produto com apele, mucosa bucal e olhos. Se ocorrer contato prolongado acidental, lavar a área
afetada com copiosa quantidade de água e, caso os olhos sejam atingidos procurar assistência médica. Não utilizar o produto
caso o lacre de segurança esteja violado.
-Evitar a ingestão. Em caso de ingestão, administrar abundante quantidade de água. Em altas doses, pode causar destruição tecidual.

Restrições
Alergia a qualquer componente da fórmula.

Riscos de Interferência Recíproca
Não há casos relatados

Modo de Usar
Com uma bolinha de algodão embebida em Hemostop comprimir a área onde se deseja a hemostasia até que cesse a
hemorragia.
Para prevenir a hemorragia devido a aplicação de matrizes cervicais, aplicar Hemostop na área cervical antes da aplicação da
matriz. Ao evitar o sangramento estará sendo evitada a contaminação do material restaurador.
Nota: Se um pequeno coágulo escuro se formar lavar com água para removê-lo. Isto não interfirirá na ação hemostática.
O Hemostop apresenta algumas vantagens. Não contém epinefrina, não sendo portanto, contra-indicado a pessoas sensíveis à
mesma. Hemostop é atóxico e de uso altamente seguro. Os tecidos afetados voltam à sua condição normal dentro de 1 hora.

Armazenamento e Transporte
Conservar o frasco bem fechado e ao abrigo de luz solar direta.

Procedimentos Associados ao Descarte
O frasco vazio não deverá ser reutilizado e deverá ser descartado em lixo hospitalar.
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Hemostop
Solução Hemostática Tópica

Instruções de Uso

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 36 meses
Uso Único. Uso Profissional.
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Hemostop

Instrucciones de uso

Solución Hemostástica Tópica
Descripción

HEMOSTOP es una solución hemostática a base de cloruro de aluminio, indicada para uso en pequeñas cirugías y para control de
sangrado. La utilización conjunta de HEMOSTOP y de los alambres de retracción gingival es altamente recomendada, principalmente
en los casos en que se requiere hacer un modelado preciso de los bordes de las encías en la preparación de las cavidades.
También presenta una gran acción astringente y no posee epinefrina en su composición. Brinda un efectivo control del sangrado,
sin interferir en el fraguado del material de impresión, no presenta reacciones adversas y puede ser utilizado en cardíacos además
de permitir una impresión detallada de los bordes de las encías en la preparación de cavidades sin provocar retracción gingival.

Presentación
- Envase conteniendo 01 frasco con 10 ml del producto.
Relación de las partes y accesorios que integran el producto, así como los elementos opcionales y materiales de apoyo y de consumo.
El frasco de HEMOSTOP es la única parte integrante del producto, no existe otro tipo de accesorios. Como material de apoyo, se
adjuntan las Instrucciones de Uso dentro del envase secundario del producto (caja de cartón).

Composición
Cloruro de Aluminio, Hidroxiquinoleina, Propilenglicol, Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico y Agua

Indicación de uso
Indicado para hemostasia y retracción gingival.

Precauciones, Advertencias y Cuidados Especiales
- Evitar el contacto prolongado del producto con la piel, mucosa bucal y ojos. Si se produjera un contacto prolongado accidental,
lavar el área afectada con abundante agua. En caso de ser afectados los ojos buscar asistencia médica. No utilizar el producto cuando
el sello de seguridad haya sido violado.
- Evitar la ingestión. Si ocurriera la ingestión, administrar abundante cantidad de agua. Puede causar
destrucción de tejidos.

Restricciones
Alergia a cualquier componente de la fórmula.

Riesgos de interferencia recíproca:
No hay casos relatados.

Modo de Uso
Con una bolita de algodón humedecida en Hemostop, presionar en el área escogida para que se produzca la hemostasia y detener
así la hemorragia. Para prevenir hemorragias debido a la aplicación de matrices cervicales, aplicar Hemostop en el área cervical
antes de la aplicación de la matriz. En este caso, al evitar el sangrado se evitará la contaminación del material restaurador.
Nota: Si se forma un pequeño coágulo oscuro, lavar con agua para removerlo. Eso no interferirá en la acción hemostática.
Hemostop presenta algunas ventajas. No contiene epinefrina, por lo tanto, no presenta contraindicaciones para aquellas
personas sensibles a la misma. Hemostop es atóxico y de uso altamente seguro. Los tejidos afectados vuelven a su condición
normal después de 1 hora.

Almacenamiento y Transporte
Conservar el frasco bien cerrado y protegido de la luz solar directa.

Procedimientos asociados al descarte;
El frasco vacio no debe ser reutilizado y deberá ser descartado como residuos hospitalarios.
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Hemostop
Solución Hemostástica Tópica

Instrucciones de uso

Nº de lote: Véase la etiqueta.
Plazo de validez: 36 meses
Uso Único. Uso Profesional.
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