
Instruções de Uso

MICROAPLICADOR



MICROAPLICADOR
Aplicadores

Produto não estéril de uso único – reprocessamento proibi-
do.

Apresentação Comercial:
Os microaplicadores são acondicionados em embalagens primárias 
de tubos de Poliestireno, nos formatos Extra Fino, Fino e Regular.
As embalagens secundárias são caixas de papel, contendo quatro 
tubos de Poliestireno cada uma.
Disponível nas cores: Branco, Roxo, Azul, Amarelo, Verde e Laranja, 
cada tubo possui 100 unidades cada, nas dimensões 102 mm Ø 3,2.

Indicação de Uso:
É indicado para transferência e aplicação de soluções ou produtos 
de uso odontológico em gengiva, dentes ou preparos cavitários.

Modo de Uso:
Retire uma haste da embalagem e dobre a ponta aplicadora no ângulo 
mais adequado para chegar à área que deve ser tratada. Carregue a 
ponta aplicadora com o produto a ser aplicado. Leve o produto para 
a área a ser tratada e aplique fazendo leve fricção. Não utilizar a 
mesma haste para aplicação de produtos distintos. Descarte a haste 
após usar.



Modelo:

Composição:
Haste de polipropileno. Cerdas em fibras.

Condições de Armazenamento e transporte:
Manter o produto em sua embalagem original sempre fechada em 
temperatura ambiente, local fresco e seco. Proteger contra a luz 
solar.

Condições de Manipulação:
A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas especializadas.

Advertências:
Para uso profissional. O fabricante recomenda uso único. 



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:
2 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:
Lakong Medical Devices Co., Ltda.,
Rua: Shicong Industrial Park, Shipai, 523345
Dongguan - Guangdong
http://lakong.medincn.com/

Importado no Brasil por:
Quantity Serv. E Com. Prod. P/ Saúde S.A.
CNPJ: 13.612.214/0001-60
Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800 -  Galpão 04
88104-785 São José – SC, Brasil
Cadastro ANVISA Nº 80801630012
Resp. Técnico: Mariana Vianna Kunzler – CRF / SC 4183
SAC: 0800 701 6870 

Distribuído no Brasil por:
Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. 
CNPJ: 14.190.675/0002-36
Avenida das Indústrias Antonio Conrado de Oliveira, n.90 
Distrito Industrial
37.655-000 – Itapeva – MG, Brasil
SAC: 0800 727 7565


