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APRESENTAÇÃO:
1x10g frasco IODOFÓRMIO. 
Reg. ANVISA: 10298550082.
COMPOSIÇÃO: 
Iodofórmio P.A. (99 a 100,5%). 
INDICAÇÃO:
IODOFÓRMIO é indicado como um componente em material obturador intracanal provisório e na 
formulação de algumas pastas endodônticas.
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
IODOFÓRMIO apresenta as seguintes propriedades:
1. Provoca uma ação local sobre os tecidos, diminuindo a secreção e a exsudação;
2. Estimula a proliferação celular;
3. Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada;
4. Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes
aos tecidos;
5. É intensamente radiopaco.
INSTRUÇÕES DE USO:
Utilizar o produto incorporando-o em material obturador de canal e em pastas endodônticas. A proporção de 
iodofórmio na pasta tem uma relação direta com a velocidade de reabsorção da pasta pelo organismo assim 
como a radiopacidade, pois o produto é intensamente radiopaco.
CUIDADO ESPECIAL:
- 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:
IODOFÓRMIO é contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao 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

BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000  Fax + 55 (43) 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713

2º C 
37,6º F

28º C
82,4º F

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

IODOFÓRMIO
Componente para Pasta Obturadora de Canal Radicular



PRESENTACIÓN:                                                                                                                                           
1x10g frasco IODOFORMO                                                                                                                                
Reg. ANVISA: 10298550082.                                                                                                            
COMPOSICIÓN:                                                                                                                                     
Iodoformo P.A (99 a 100,5%)                                                                                                           
INDICACIÓN:                                                                                                                                        
IODOFORMO es indicado como un componente en material obturador intraconducto provisional y en la 
formulación de algunas pastas endodóncicas.                                                                                       
INFORMACIÓN TÉCNICA:                                                                                                                           
IODOFORMO presenta las siguientes propiedades:                                                                                 
1. Provoca acción local sobre los tejidos, reduciendo la secreción y exudación;                                                           
2. Estimula la proliferación celular;                                                                                                                    
3. Tiene leve poder antiséptico pero de acción prolongada;                                                                                  
4. Descomposición lenta a la temperatura corporal y activa la fagocitosis de los residuos irritantes a los 
tejidos; 
5. Es intensamente radiopaco.
INSTRUCCIONES DE USO:                                                                                                                
Usar el producto añadiendo a otro material obturador del conducto y en pastas endodóncicas. La 
proporción del IODOFORMO en la pasta tiene una relación directa con la velocidad de reabsorción de la 
pasta por el organismo asi como la radiopacidad, una vez que el producto es intensamente radiopaco.
CUIDADOS ESPECIALES:
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:
IODOFORMO es contraindicado para personas con relatada sensibilidad al producto.
ADVERTENCIAS:

CONTENTS:                                                                                                                                                 
1x10g flask IODOFORM.                                                                                                                            
Reg. ANVISA: 10298550082                                                                                                          
COMPOSITION:                                                                                                                                    
Iodoform P.A. (99 to 100,5%)                                                                                                          
INDICATION:                                                                                                                                       
IODOFORM is indicated as a component in temporary intracanal filling material and in the formulation of 
some endodontic's pastes.                                                                                                                  
TECHNICAL INFORMATION:                                                                                                             
IODOFORM has the following characteristics:                                                                                                
1. Provokes local action on the tissues, reducing secretion and exudation;                                                         
2. Stimulates cellular proliferation;                                                                                                                
3. Slightly antiseptic power but with an extended action;                                                                                            
4. Slow decomposing at corporal temperature and activates fagocitosis of irritating residual tissues;                
5. Intense radiopacity.                                                                                                              
USES INSTRUCTION:
Use product adding it to other canal filling material and in endodontic's pastes. Proportion of IODOFORM 
in the paste has a direct relation to the velocity of paste resorption by the organism as well as the 
radiopacity, once product is highly radiopaque.
SPECIAL CARE:
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its 
reuse and environment damages.
CONTRAINDICATION:
IODOFORM should not be used in patients is known to have sensibility to the product.
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 

IODOFORM
Component for Obturating Pasta of Radicular Canal

IODOFORMO
Componente para Pasta Restauradora del Conducto Radicular
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