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APRESENTAÇÃO:
1x10mL frasco EVIPLAC
Reg. ANVISA: 10298550044.
COMPOSIÇÃO:
Fucsina Básica 0,7%; Álcool 96º e Água Deionizada.
INDICAÇÃO:
EVIPLAC é uma solução indicada para evidenciar placa bacteriana.   
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
A fórmula de EVIPLAC à base de fucsina básica, confere ao produto um maior poder de corar placa bacteriana, 
nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a 
localização de placa, como também favorece a instrução de higienização. 
INSTRUÇÕES DE USO:
I - Aplicação tópica: 
1. Embeber um cotonete ou bolinha de algodão e aplicar em todas as superfícies dentais;
2. Depois fazer um bochecho com água para retirar os excessos.
II - Bochecho:
1. Colocar em um copo aproximadamente 6ml de água, adicionar 1 ml (aproximadamente 16 gotas) de 
EVIPLAC, bochechar durante 1(um) minuto e dispensar; (Limpar bem o lavatório com água corrente para não 
manchá-lo).
2. Depois fazer um bochecho com água para retirar os excessos.
OBSERVAÇÃO: 
Todas as áreas que ficarem coradas acusam a presença de placa bacteriana, que deve ser completamente 
retirada pela escova, fio ou fita dental.
Podem ser usados diariamente, e preferencialmente na última escovação diária.
CUIDADOS ESPECIAIS:
O objetivo único do produto é corar placa bacteriana de uma cor contrastante com os dentes e tecidos. Deve 
ser empregado apenas como um auxiliar na visualização de placa bacteriana.
A placa visualizada deve ser totalmente eliminada pela escovação.
Proteger as roupas do contato com o produto, pois as manchas provocadas por ele são de difícil remoção.
Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização 
a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.
CONTRAINDICAÇÃO:
EVIPLAC é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.
ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.

“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ”
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA
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2º C 
37,6º F

28º C
82,4º F

Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 ºC.

EVIPLAC
Solução Evidenciadora de Placa Bacteriana



PRESENTACIÓN:
1x10mL frasco EVIPLAC 
Reg. ANVISA: 10298550044.
COMPOSICIÓN:
Fucsina Básica 0,7%; Alcohol 96º y Agua Deionizada.
INDICACIÓN:
EVIPLAC es una solución colorante detectora de la placa bacteriana. 
INFORMACIÓN TÉCNICA:
La formulación del EVIPLAC en base de fucsina básica, garantiza al producto un poder más grande para colorar 
la placa bacteriana, en los dientes aparentemente limpios, de una color contrastante a de los dientes. Este 
artificio facilita la localización de la placa y también ayuda en la instrucción de higienización. 
INSTRUCCIONES DE USO:
I-  Aplicación tópica: 
1. Poner EVIPLAC en una pelota de algodón y aplicar en las superficies dentales;
2. Después hacer enjuague con agua para remover los excesos.
II - Enjuague:
1. Poner en un vaso aproximadamente 6ml de agua, añadir 1ml (aproximadamente 16 gotas) de EVIPLAC, 
enjuaguar durante 1 (un) minuto y escupir. (Limpiar bien el lavatorio con agua corriente para no manchar);
2. Después hacer enjuague con agua para remover los excesos.
NOTA: 
Todas las áreas que se quedaren coloreadas acusan la presencia de placa bacteriana la cual debe ser 
completamente removida con cepillado de los dientes o hilo dental.
Pueden ser usados diariamente y en la última higienización del día.
CUIDADOS ESPECIALES:
El único intento del producto es colorear la placa bacteriana de un color contrastante con los dientes y tejidos. 
Debe ser usado solamente como auxiliar en la visualización de la placa bacteriana.
La placa visualizada debe ser totalmente eliminada por el cepillado de los dientes.
Proteger las ropas del contacto con el producto porque las manchas son de difícil remoción.
Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente 
sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.
CONTRAINDICACIÓN:
EVIPLAC es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del 
producto.
ADVERTENCIAS:

CONTENTS:
1x10mL flask EVIPLAC 
Reg. ANVISA: 10298550044.
COMPOSITION:
Basic Fucsin 0,7%; Alcohol 96º and Deionized Water.
INDICATION:
EVIPLAC is a solution indicated for disclosing the bacterial plaque.
TECHNICAL INFORMATION:
EVIPLAC based on Basic Fucsin guarantees to the product a higher performance for disclosing the bacterial 
plaque, on apparently clean teeth, staining them with a color that contrast to the teeth. Such device not
only disclose the plaque but helps in the cleansing instruction as well.
USE INSTRUCTIONS:
I - Topic Application:
1. Soak a cotton tail or cotton ball with the product and apply on all dental surfaces;
2. After, rinse with water to remove excess.
II - Mouth rinse:
1. Dispense in a glass approximately 6ml of water, add 1ml (approximately 16 drops) of EVIPLAC, rinse for one 
minute and spit; (Do not forget to clean the basin well with running water to avoid staining). 
2. After, rinse with water to remove excess.
NOTE: 
All the areas stained indicate bacterial plaque presence that must be completely removed by toothbrush and 
dental floss.
Can be daily used and preferably before the last tooth brushing.
SPECIAL CARES:
The main use of the product is to color the bacterial plaque of a contrasting color with teeth and tissue.
It must be used only as an assistant in the disclosing of the bacterial plaque.
Disclosed plaque must be removed when brushing it.
Protect clothes away from the contact with the product once the product's stains are difficult to be removed.
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse 
and environment damages.
CONTRAINDICATION:
EVIPLAC should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.
WARNINGS:

No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se hace responsable por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.

“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

Do not use material after expiry date.
The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.

“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN”.
FOR USE IN DENTISTRY ONLY 

EVIPLAC
Disclosing Solution of Bacterial Plaque

EVIPLAC
Solución Colorante Detectora de la Placa Bacteriana
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