Indicação, Finalidade, Uso e Aplicação do Produto
É indicado como revestimento periodontal para proteção das suturas oriundas de cirurgias periodontais.
Especificações e características técnicas do produto
Pericem é um cimento cirúrgico para uso após cirurgias periodontais, que oferece uma proteção local
segura para feridas cirúrgicas, mantendo-as limpas. O cimento é produzido por mistura de seus
componentes (pasta base e pasta aceleradora) no momento do uso. A massa originada tem excelente
textura e plasticidade após a presa e sabor de menta. Pericem não contém eugenol em sua composição,
garantindo que seu uso não é irritante a mucosa oral..
Composição
Pasta Base: Ácidos graxos, Resina natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma
de menta
Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo vegetal, Óxido de Zinco, Óxido de Magnésio, Pigmento de Óxido
de Ferro, Timol, BHT e Aroma de menta
Validade: 3 anos a partir da data de fabricação
Contra indicações
Não utilizar em pessoas sensíveis e com alergia conhecida ao timol.
Modo de Usar
• Dispensar comprimentos iguais das duas pastas sobre uma placa de vidro ou bloco de mistura.
• Juntar as duas pastas e espatular até obter uma mistura de coloração rosa uniforme.
• Caso se deseje uma mistura mais consistente, pode-se adicionar uma pequena quantidade de
Óxido de Zinco.
• Aguardar 2 a 3 minutos e então confeccionar um rolete com a massa.
Obs. Para evitar a aderência da massa, lubrificar os dedos com vaselina líquida.
Tempo de trabalho: 30 a 45 segundos / Tempo de presa: 2 a 3 minutos
Advertência, cuidados especiais
Manter os tubos fechados.
Armazenamento
Manter em temperatura ambiente. Conservar na embalagem original.
Uso exclusivo do cirurgião-dentista
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Indicación: Indicado como cemento periodontal para protección de las suturas originadas de cirugías periodontales
Especificaciones técnicas: Pericem es un cemento quirúrgico para uso después de cirugías periodontales, que ofrece una
protección local segura para feridas quirúrgicas, manteniéndolas limpias. El cemento es producido por la mezcla de sus
componentes (pasta base y pasta aceleradora) en el momento del uso. La masa originada tiene excelente textura y plasticidad
después del fraguado y sabor de menta. Pericem no contiene eugenol en suya composición, garantizando que su uso no és irritante
a la mucosa oral.
Composición: Pasta Base: Ácidos grasos, Resina natural, Resina Sintética, Óleo Mineral, Timol, Cera Natural e Aroma de menta
Pasta Aceleradora: Óleo Mineral, Óleo vegetal, Óxido de Zinc, Óxido de Magnesio, Pigmento de Óxido de Ferro, Timol, BHT e
Aroma de menta
Validez: 3 anos a partir de la fecha de fabricación
Contra indicaciones: No utilizar en personas sensibles y con alergia conocida al timol.
Instrucciones de uso: • Dispensar larguras iguales de las dos pastas sobre una placa de vidrio o bloque de mezcla.
• Juntar las dos pastas y espatular hasta obtener una mezcla de coloración rosa uniforme.
• Caso se deseje una mezcla mas consistente, se pude adicionar una pequeña cantidad de Óxido de Zinc.
• Aguardar 2 hasta 3 minutos y entonces confeccionar un rollete con la masa.
Obs. Para evitar la adherencia de la masa, lubricar los dedos con vaselina líquida.
Tiempo de trabajo: 30 a 45 segundos / Tiempo de fraguado: 2 a 3 minutos
Advertencia, cuidados especiales: Mantener los tubos cerrados.
Almacenaje: Mantener en temperatura ambiente. Conservar en el empaque original.
Uso exclusivo del dentista

Indication: It is indicated as periodontal dressing for the protection of sutures of periodontal surgeries.
Technical specifications: Pericem is a surgical cement to be used after periodontal surgeries, which offers a safe local protection
for surgical wounds, keeping them clean.The cement is produced by the mixture of the components (base paste and accelerator
paste) in the moment of use. The mass that is originated is of excellent texture and plasticity after set and has mint flavor. Pericem
does not contain eugenol in its composition, assuring that its usage is not irritating to the oral mucosa.
Composition: Base Paste: Fatty acids, Natural rosin, Synthetic rosin, Mineral Oil, Thymol, Natural Wax and Mint Flavor
Accelerator Paste: Mineral Oil, Vegetal Oil, Zinc Oxide, Magnesium Oxide, Iron Oxide Coloring, Thymol, BHT and Mint Flavor
Validity: 3 years from manufacture date
Contraindications: Do not use in person with known allergy to thymol
Instructions for use: • Dispense equal lengths of the two pastes over a glass plate or mixture pad.
• Mix the two pastes until a uniform pink color is obtained.
• In case a more consistent mixture is needed, a small amount of Zinc Oxide may be added.
• Wait for 2 to 3 minutes and make a roll with the mass.
Obs. To avoid the adherence of the mass, lubricate the fingers with mineral oil.
Working time: 30 to 45 seconds / Setting time: 2 to 3 minutes
Warning:
Keep the tubes closed.
Storage: Keep in room temperature. Keep in the original packaging.
Exclusive for dentist's use

