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APRESENTAÇÃO:
1x5m frasco SUTURIM
ou
1x10m frasco SUTURIM
ou
12X5m frasco SUTURIM ECONOPACK.
Reg. ANVISA: 10298550047.
COMPOSIÇÃO:
Fio de algodão/poliéster, Solução de Clorexidina (0,2%) e Água Deionizada.
INDICAÇÃO:
O produto é utilizado na cavidade bucal para suturas odontológicas.
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
O fio de algodão/poliéster (39% de algodão e 61% de poliéster) é um fio cirúrgico não absorvível, isto é, 
quando utilizado em um organismo vivo, não é por ele absorvido. 
Sua origem é parte natural (algodão) e parte  sintética (poliéster) e consiste de fibras elementares reunidas 
por torção.
O diâmetro do fio é correspondente ao número cirúrgico 3-0 e apresenta resistência à ruptura superior a 
1700 gf.
INSTRUÇÕES DE USO:
1. Cortar um pedaço de cerca de 45 cm de SUTURIM ou a quantidade desejável;
2. Agulhar e proceder a sutura de acordo com a técnica indicada.
CUIDADOS ESPECIAIS:
Após o uso manter o frasco bem fechado.
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:
SUTURIM é contra indicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do 
produto.
ADVERTÊNCIAS:

SUTURIM
Fio de Algodão para Sutura 

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.



CONTENTS:
1x5m flask SUTURIM
or
1x10m flask SUTURIM
or
12x5m flask SUTURIM ECONOPACK.
Reg. ANVISA:10298550047.
COMPOSITION:
Cotton thread/polyester, Chlorhexidine Solution (0.2%) and Deionized Water.
INDICATION:
Product is used inside mouth for dental suture.
TECHNICAL INFORMATION:
Cotton/polyester thread (39% cotton and 61% polyester) is a non-reabsorbed surgical thread, i.e., when used 
in a live organism such organism does not absorb it.
Its origin is part natural (cotton) and part synthetic (polyester) and consists of elementary fibers unit by torsion.
The thread diameter is correspondent to the surgical number 3-0 and presents resistance to a superior rupture 
of 1700 gf.
USE INSTRUCTIONS:
1. Cut approximately 45 cm of SUTURIM or desired quantify;
2. Needle and proceed suture according to the indicated technique.
SPECIAL CARE:
After use keep flask tightly close.
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse 
and environment damages.
CONTRAINDICATION:
SUTURIM should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients listed.
WARNINGS:

PRESENTACIÓN:
1x5m frasco SUTURIM
o
1x10m frasco SUTURIM
o
12x5m frasco SUTURIM ECONOPACK
Reg. ANVISA:10298550047.
COMPOSICIÓN:
Hilo de algodón/poliéster, Solución de Clorexidina (0.2%) y Agua Deionizada.
INDICACIÓN:
Producto usado en la cavidad bucal para suturas odontológicas.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
El hilo del algodón/poliéster (39% algodón y 61% poliéster) es un hilo quirúrgico no absorbido, o sea, cuando 
usado en uno organismo vivo, no es absorbido por este.
Su origen es parte natural (algodón) y parte sintética (poliéster) y consiste de fibras elementares que son 
reunidas por torción.
El diámetro del hilo es correspondiente al número quirúrgico 3-0 y presenta resistencia a la ruptura superior a 
1700 gf.
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Cortar un pedazo de aproximadamente de 45cm de SUTURIM o la cantidad deseada;
2. Poner en la aguja y hacer la sutura de acuerdo con la técnica indicada.
CUIDADOS ESPECIALES:
Después del uso mantener el frasco bien cerrado.
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:
SUTURIM és contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los componentes del 
producto.
ADVERTENCIAS:

SUTURIM
Hilo de Algodón para Sutura  

SUTURIM
Cotton Thread for Dental Suture  

No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se responsabiliza 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 manufacture is not responsible for any damage resulting from a misure or not provided for the instructions of use.

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