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APRESENTAÇÃO: 
1x10mL frasco HEMOSTANK 
Reg. ANVISA 10298550099
COMPOSIÇÃO:
Cloreto de Alumínio 25%, Água e Metilparabeno.
INDICAÇÃO:
HEMOSTANK é indicado como coadjuvante nos casos em que é desejável a precisão de moldagem das 
bordas gengivais dos preparos cavitários, em ação conjunta a fios afastadores gengivais. 
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
HEMOSTANK é um hemostático de uso tópico, indicado para promover a hemostasia durante o afastamento 
gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age 
principalmente como um adstringente. É considerado seguro e eficaz. Os tecidos após afastados voltam à sua 
condição normal. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser utilizado por pacientes 
cardíacos devido à ausência de epinefrina.
INSTRUÇÕES DE USO:
Como coadjuvante em moldagens de preparos cavitários:
Umedecer o fio afastador / retrator gengival na solução de HEMOSTANK e utilizar conforme técnica 
adequada.
CUIDADOS ESPECIAIS:
Usar somente a quantidade de gotas necessárias e após obter a impressão, enxaguar abundantemente o local 
para remover o produto.
O produto é irritante para os olhos e para mucosas.
O uso inadequado do produto pode levar a irritação ou mesmo destruição dos tecidos. Os fios afastadores 
gengivais impregnados com HEMOSTANK não devem ser forçados para além da extensão apical da fenda 
gengival ou envolver o tecido gengival estrangulado contra a superfície dental.
Não usar sobre fios afastadores / retratores já impregnados.
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:
HEMOSTANK é contraindicado para pessoas com sensibilidade a algum dos componentes do produto.
ADVERTÊNCIAS:
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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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Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 ºC.

HEMOSTANK
Hemostático para uso tópico
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CONTENTS:  
1x10mL flask HEMOSTANK 
Reg. ANVISA 10298550099
COMPOSITION:
Aluminium Chloride 25%,  Deionized Water and  Methylparaben. 
INDICATION:
HEMOSTANK is indicated as a helper in cases where is needed a precision in the border's gum molding, 
during cavities prepare and it is used together with the retraction cord. 
TECHNICAL INFORMATION:
HEMOSTANK             is a hemostatic for topical use, indicated to promote hemostasis during the gum removal
before the realizations of moldings. Contains Aluminium Chloride in it's composition that acts mainly as              
astringent. It is considered safe and efficient. The tissue after moved away come back in it's normal                
condition. Does not interfere in the molding materials setting and can be used by cardiac patients due the                 
absence of epinephrine.   
USE INSTRUCTIONS:
As a helper in molding of cavity preparations:
Humidify the retraction cord with the HEMOSTANK solution and them proceed in accordance to the 
indicated technique. 
SPECIAL CARES:
Use only the necessary quantity of drops and after getting the desired result, rinse abundantly the local to 
remove the product.
The product is irritating for the eyes and for the mucosa.
The inadequate use of the product can take the irritation or tissue destruction. The retractor cord 
impregnated with HEMOSTANK do not should be forced to beyond of apical extension of cleft gum, or 
envolve the strangled gum tissue against the dental surface.
Do not use it above a retractor cord already impregnated. 
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its 
reuse and environment damages.
CONTRAINDICATION:
HEMOSTANK should not be used in patients who are known to have sensibility to any of the ingredients 
listed.
WARNINGS:

PRESENTACIÓN: 
1x10mL frasco HEMOSTANK
Reg. ANVISA 10298550099
COMPOSICIÓN:
Cloruro de Aluminio 25%, Agua y Metilparabeno. 
INDICACIÓN:
HEMOSTANK es indicado como coadyuvante en los casos en que se desea precisión del moldeado de las 
bordas gingivales de los preparos de las cavidades, en acción conjunta a los hilos retractores.
INFORMACIONES TÉCNICAS:
HEMOSTANK          la hemostasia durante  es un hemostático de uso tópico, indicado para promover el
espaciamiento gingival antes de la realización de los moldeados. Contiene cloruro de aluminio en su              
composición que actua principalmente como un adstringente. Es considerado seguro y eficaz. Los tejidos             
después espaciados vuelven a la su condición normal. No interviene en la cura de los materiais del moldeado y                  
pu e de ser utilizado por pacientes cardíacos debido a la ausencia de epinefrina    
INSTRUCCIONES DE USO:
Como coadyuvante en moldeado de preparos de las cavidades:
Humedecer el hilo espaciador / retractor gingival en solución de HEMOSTANK y utilizar conforme técnica 
adecuada.
CUIDADOS ESPECIALES:
Use solamente la cantidad de gotas necesarias y después obtener la impresión, lavar abundantemente el local  
para remoción del producto.
El producto es irritante para los ojos y para mucosas.
El uso inadecuado del producto puede llevar a irritación o mismo destruición de los tejidos. Los hilos 
espaciadores gingivales impregnados con HEMOSTANK no deben ser forzado para más allá de la extensión 
apical de la fenda gingival, o envolver el tejido gingival estrangulado contra la superficie dental.
No utilizar sobre hilos espaciadores / retractores  ya  impregnados.
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:
HEMOSTANK es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del 
producto.
ADVERTENCIAS:
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