
Content: 
Bottle with 10 ml

Indication:
Tricresol-formalin is indicated in cases of necropulpectomy where the pulp canal was not 
instrumented or it was partially instrumented.

Product description: 
This solution is formed by a mixture of cresols and formol, being an efficient tissue holder 
and a powerful antimicrobial agent that has the ability to neutralize toxins in the root canal. 
Its effect is both by direct contact as by distance through the release of active vapors.

Composition: 
Formaldeid, O-cresol, ethyl alcohol 96º and purified water.

Precautions: 
- Product for professional use only. 
- Product contains toxic substances.
- Keep out of reach of children. 
- Do not swallow it. If this occurs, seek medical help.
- Not sterile. 

How to use: 
1.Take a dry and sterile swab of compatible size with the pulp chamber. Then wet it in the 
solution of Tricresol Formalin. 
2.Remove the excess with the aid of sterile gauze and put it in the pulp chamber for 
subsequent provisional sealing.

Storage and transportation conditions: 
Store tightly closed in a clean, dry and dark local. 

Validity: 
24 months.
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Conteúdo: 
Frasco com 10ml.

Indicação:
O Tricresol Formalina é indicado em casos de necropulpectomia em que o canal radicular 
não foi instrumentado ou o foi parcialmente. 

Descrição do Produto:
Esta solução é constituída por uma mistura de cresóis e formol, sendo um fixador tecidual 
de pronunciada eficácia e um potente agente antimicrobiano, possui ainda a capacidade 
de neutralizar toxinas presentes no canal radicular. Exerce efeito tanto pelo contato direto 
quanto à distância pela liberação de vapores ativos. 

Composição:
Formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96º e água purificada.

Precauções:
- Produto de uso exclusivamente profissional.
- Evitar o contato com olhos, mucosas e pele.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não utilizar o produto com o prazo de validade vencido.
- Não ingerir, caso ocorra procure ajuda médica.
- Não estéril. 

Modo de uso:
1. Seleciona-se uma mecha de algodão seca e esterilizada, de tamanho compatível com a 
câmara pulpar. Em seguida umedeça na solução de Tricresol Formalina.
2. Remova o excesso com o auxílio de gaze esterilizada e coloque na câmara pulpar para 
posterior selamento provisório.

Condições de Armazenamento e Transporte:
Armazenar hermeticamente fechado em local limpo, seco e ao abrigo da luz.

Validade: 
24 meses

Contenido: 
Frasco con 10ml

Indicación:
Tricresol Formalina es indicado en casos de necrupulpectomia en que el canal radicular 
no fue instrumentado o lo fue parcialmente.

Descripción del producto:
Esta solución es constituida por una mezcla de cresoles y formol, siendo fijador epitelial 
de pronunciada eficacia y un potente agente antimicrobiano que posee aun la capacidad 
de neutralizar toxinas presentes en el canal radicular. Ejerce efecto tanto por el contacto 
directo como a la distancia por la liberación de los vapores activos.

Composición:
Formaldehído, o-cresol, alcohol etílico 96° y agua purificada.

Precauciones:
- Producto de uso exclusivamente profesional.
- Posee substancias tóxicas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir, caso ocurra busque ayuda médica.
- No estéril.

Modo de uso:
1. Seleccione un trozo de algodón seco y esterilizado, de tamaño compatible con la 
cámara pulpar. Enseguida embebede en la solución de Tricresol Formalina.
2. Remueva el exceso con el auxilio de gasa esterilizada y coloque en la cámara pulpar 
para posterior selamento provisional.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:
Almacene herméticamente cerrado en local limpio, seco y al abrigo de la luz.

Validez: 
24 meses.
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