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UltraCal™ XS 
Pasta de Hidróxido de cálcio

Controlador de Infecção em Tratamento Endodôntico (2100001)

Descrição: O Ultracal XS é uma pasta de hidróxido de cálcio radiopaca, com ph 
12,5 acondicionado em seringa.

Indicação de uso: O UltraCal XS é de uso exclusivo no consultório pelo dentista ou profissional 
habilitado. Deve ser utilizado como curativo de demora intracanal em tratamentos endodônticos. 
O UltraCal XS é utilizado para a descontaminação das paredes internas do canal e região apical.

Especificações e características técnicas do produto: O Ultracal XS é uma pasta 
branca, viscosa, biocompatível, contendo hidróxido de cálcio a ~35%, com pH ~12,5, 
acondicionado em seringa. É utilizado para a descontaminação das paredes internas do 
canal, região apical e como curativo de demora endodôntico entre consultas. O hidróxido 
de cálcio é reconhecido como um agente antibacteriano devido ao seu alto pH.

Seringa contendo 1,2 mL

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: Acompanha o 
produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, dependendo da apresentação do 
produto, pontas aplicadoras.

Instrução de uso:
1. Após concluída a instrumentação do canal, remover 
a tampa da seringa de Ultracal XS e conectar uma 
ponta NaviTip (Fig. 1).
2. Aplique o UltraCal XS próximo ao ápice, lentamente removendo a ponta em direção 
coronária (Fig. 2).
3. Como o material é básico, utilize com cuidado, e lave com água em abundância caso 
o material seja inadvertidamente despejado em alguma área indesejada.
4. Aplique com uma ponta NaviTip, permanecendo ao menos 2mm aquém do ápice, 
certificando-se de deixar a ponta livre no canal.

Fig. 1

Fig. 2 - Após concluída a
instrumentação inicial, o canal 

é preenchido com a pasta Ultracal XS. Fig. 3 - Canal antes da obturação à 
esquerda, 5 meses após a aplicação 

do Ultracal XS à direita. Ultracal 
ainda no canal.

Precauções e advertências:
1. Leia e entenda todas as instruções.
2. Se o paciente tiver alguma alergia conhecida ou sensibilidade química a qualquer 
componente do produto, este NÃO deverá ser utilizado.
3. Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.
4. A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, 
perfurada e úmida.
5. O conteúdo da seringa pode ser utilizado até o término do produto, porém as pontas 
aplicadoras não devem ser reutilizadas.
6. Não aplique com pontas plásticas, que podem ocluir o canal (por exemplo, as pontas Capillary).
7. As seringas pré-carregadas são multidose. Limpe e desinfete entre as aplicações 
conforme apropriado.
8. Recomendamos expressamente o uso dos protetores de seringa para remover uma 
barreira protetora contra contaminação.
9. Não ingerir o produto.
10. Tome cuidado para o produto não entrar em contato com roupas e tecidos, já que a 
mancha resultante pode ser de difícil remoção.

Armazenamento, conservação e manipulação do produto:
- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local protegido da poeira.
- Armazenar a temperatura ambiente.
- Não expor a temperatura extrema.
- Não permitir contato com líquidos.
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Condições para descarte:
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para 
descarte de materiais odontológicos.
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que 
esteja com a embalagem íntegra.

- Armazenar fora da ação direta de calor, umidade ou luz excessiva.
- Transportar os produtos de forma a evitar quedas ou empilhamento. Observar as 
condições de temperatura e umidade.

ANVISA nº: 80279910046

51480.9     191121

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.

505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de 
UltraCal XS e de outros produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:
UltraCal XS quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo 
dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

VALIDADE NÚMERO DO CATÁLOGO PROIBIDO
REPROCESSAR

SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL

NÚMERO DO LOTE

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 
ACONSELHADA (10°C A 32°C)

CONSULTAR AS INSTRUÇÕES 
PARA UTILIZAÇÃO


