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APRESENTAÇÃO:
1x10mL frasco TRICRESOLFORMALINA. 
Reg. ANVISA: 10298550075.
COMPOSIÇÃO: 
Formaldeído, orto-Cresol,  Álcool Etílico 96º e  Água Deionizada. 
INDICAÇÃO:
TRICRESOLFORMALINA é indicado como curativo de demora em casos de necrose pulpar.
INFORMAÇÃO TÉCNICA:
O produto é um antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do Formaldeído 
com orto-Cresol. 
INSTRUÇÕES DE USO:
1. Após o canal radicular estar instrumentado, embeber uma bolinha de algodão em 
TRICRESOLFORMALINA e retirar o excesso;
2. Colocar na câmara pulpar;
3. Fechar hermeticamente com cimento apropriado;
4. Após 24 - 48 horas, remover o curativo e proceder a obturação do canal radicular. 
CUIDADOS ESPECIAIS:
- O produto TRICRESOLFORMALINA contém em sua formulação substâncias tóxicas. 
- A ingestão de pequenas quantidades pode causar náuseas, vômitos, convulsões e cólicas abdominais.
- 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:
TRICRESOLFORMALINA 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.

TRICRESOLFORMALINA
Material para Desinfecção de Canal Radicular



CONTENTS:
1x10mL flask TRICRESOLFORMALINA. 
Reg. ANVISA: 10298550075.
COMPOSITION:
Formaldehyde; Ortho-Cresol; 96º Ethyl Alcohol and Deionized Water. 
INDICATION:
As a long term curative in cases of pulpal necrosis.
TECHNICAL INFORMATION: 
Antiseptic, disinfectant, that combines the property of Formaldehyde with ortho-Cresol;
USE INSTRUCTIONS:
1. After root canal is instrumented, soak a cotton ball in TRICRESOLFORMALINA and remove excess;
2. Place in the pulp cavity;
3. Close hermetically with appropriate cement;
4. After 24 - 48hs, remove the curative and fill root canal.
SPECIAL CARES:
TRICRESOLFORMALINA contain toxic substances in its formulation.
Ingestion of small quantities may cause nausea, vomit, convulsion and abdominal colic.
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse 
and environment damages.
CONTRAINDICATION:
TRICRESOLFORMALINA should not be used in patients is known to have sensibility to any of the ingredients 
listed.
WARNINGS:

PRESENTACIÓN:
1x10mL frasco TRICRESOLFORMALINA.
Reg. ANVISA: 10298550075.
COMPOSICIÓN:
Formaldehído, Orto-Cresol, Alcohol Etílico a 96º y Agua Deionizada.
INDICACIÓN:
TRICRESOLFORMALINA es indicado como curativo de demora en caso de necrosis de la pulpa.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
Es un producto antiséptico, desinfectante para conductos radiculares, que usa las propiedades del 
Formaldehído y del Orto-Cresol. 
INSTRUCCIONES DE USO:
1. Después de la instrumentación del conducto radicular, embeber una pelota de algodón con 
TRICRESOLFORMALINA y remover los excesos;
2. Poner en la cámara pulpar;
3. Cerrar herméticamente con cemento apropiado;
4. Después de 24- 48 horas remover el curativo y hacer la obturación del conducto radicular.
CUIDADOS ESPECIALES:
El producto TRICRESOLFORMALINA contiene en su formulación sustancias tóxicas. 
Ingerir pequeñas cantidades puede resultar en nausea, vomito, convulsiones y cólicas abdominales.
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:
TRICRESOLFORMALINA es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algún de los 
componentes del producto.
ADVERTENCIAS:

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 

TRICRESOLFORMALINA
Material for Root Canal Disinfection

TRICRESOLFORMALINA
Desinfectante del Conducto Radicular
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