
Instruções de Uso

AGULHA GENGIVAL



Agulha Gengival AllPrime
Agulha Gengival Descartável

Apresentação Comercial:
A embalagem primária é de papel cartonado contendo 100 unidades 
de agulhas gengivais acondicionadas em invólucro protetor de 
polipropileno. 
As agulhas gengivais AllPrime são comercializadas sob calibre 30 
G, em tamanhos Extra Curta (16mm), Curta (21mm), Média (25mm) 
e Longa (30mm) e calibre 27 G, no tamanho Longa (30mm). 

Indicação de Uso:
A Agulha Gengival AllPrime é indicada para a administração de 
anestésicos na região gengival. Sua indicação é dependente do 
calibre das agulhas e pode ser enquadrada da seguinte forma:
- Calibre 30G Extra Curta: indicada para procedimentos de 
odontopediatria, periodontia e anestesia superficial da gengiva;
- Calibre 30G Curta/Média: indicada para procedimentos de 
anestesia odontológica, com exceção de procedimentos anestésicos 
tronculares;
- Calibre 27G Longa: indicada para procedimentos de anestesia 
troncular, para pacientes com mandíbulas grandes ou para 
introdução de hidróxido de cálcio;
- Calibre 30G Longa: indicada para procedimentos de anestesia 
condutiva e de infiltração.

Modo de Uso:
1. Para rompimento do lacre, segure firmemente as duas 
extremidades do protetor de agulha, girando-as em sentido 
contrário. Não utilize a Agulha Gengival AllPrime caso o lacre já 
esteja violado.
2. Retire o protetor do canhão da agulha, de maneira retílinea, de 
modo a evitar dobrar ou danificar a agulha. 



3. Encaixe a agulha na seringa carpule, rosqueando-a em sentido 
horário.
4. Remova o protetor da agulha apenas no momento da aplicação.  
Modelos Comercias:
Calibre 30 G

Cód. 9889740: Extra Curta (16mm) 

Cód. 9889741: Curta (21mm) 

Cód. 9889742: Média (25mm) 

Cód. 9889743: Longa (30mm)

Calibre 27 G

Cód. 9889744: Longa (30mm)

Composição:
- Protetor da agulha: Polipropileno virgem para injeção de grau 
médico;
- Agulha (cânula): Aço Inoxidável AISI 304

Condições de Armazenamento, Transporte e Manipulação:
As agulhas gengivais devem ser armazenadas, transportadas e 
manipuladas em ambientes com umidade variando de 50-60% 
e a uma temperatura entre 15-25ºC e protegidos de condições 
climáticas prejudiciais (por exemplo, efeitos da radiação UV).



Advertências e Precauções:
1. Produto Estéril.
2. Artigo médico-hospitalar de uso único. Descartar após o uso.
3. Não utilizar o produto em caso de embalagem violada.
4. Após sua utilização, as agulhas gengivais devem ser descartadas 
apropriadamente   em descarte de material pérfuro-cortante.
5. Atentar aos procedimentos de manipulação das agulhas 
gengivais, a fim de evitar riscos de contaminação ou acidentes.

Se seguidas corretamente as instruções de uso, não são 
observadas contraindicações ou efeitos adversos referentes ao 
uso deste produto.

Uso exclusivo odontológico.

Prazo de Validade:
5 anos

Para dúvidas, reclamações e maiores informações sobre o produto 
e suas funcionalidades, favor contatar o Serviço de Atendimento 
ao consumidor (SAC) em 0800 702 0227

Fabricado por:
C-K DENTAL IND. CO., LTD.
88-50, SUDO-RO, BUCHEON-SI, GYEONGGI-DO 
Coréia do Sul 

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A. 
CNPJ: 13.612.214/0001-60
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88104-785 São José – SC, Brasil
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