
NanoJect

Agulhas Gengivais Descartáveis (2101030)

Descrição:  As agulhas gengivais descartáveis NanoJect são estéreis (por 
óxido de etileno) e de uso único. São siliconadas, seu bisel triplo é cortado a laser (sem 
rebarbas) e são feitas de aço inoxidável altamente resistente. Possui marcador de bisel.

25mm x 0,3mm (30G) Curta 38mm x 0,4mm (27G) Longa

Indicação de Uso: Este produto é indicado para aplicação de anestésicos injetáveis.

Instruções de uso:
1. Gire as extremidades da cápsula até que o lacre se 
rompa. Não utilizar se o lacre estiver violado. Remova a 
capa menor (Fig. 1).
2. Remova a capa menor e rosqueie a agulha na 
seringa (Fig. 2).
3. Retire a proteção (Fig. 3).
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Distribuído por:
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Fabricado e embalado por:
Misawa Medical Industry Co.Ltd. (Japão).
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Precauções e Advertências:
1. Este produto é de utilização única. Não deve ser 
reutilizado;
2. Não usar o produto caso seja constatada a violação 
da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo;
3. Apenas para uso profissional;
4. O produto é estéril, não pirogênico e atóxico se a 
embalagem não for aberta ou danificada.
5. Após o uso, o produto deve ser descartado em local próprio conforme legislação local, 
imediatamente após o uso, em recipientes apropriados e devidamente identificados.

Armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto: Mantenha 
protegido de água, alta temperatura, alta umidade e luz solar direta. O produto deve ser 
armazenado em local seco e fresco.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos de Saúde:  A 
agulha descartável NanoJect, quando utilizada para o fim a que foi projetada, e quando 
manuseada pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao 
paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter informações adicionais sobre a utilização de NanoJect e de outros 
produtos relacionados, visite: www.ultradent.com.br.

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

AS AGULHAS SÃO DE USO ÚNICO.

NÚMERO DO LOTE PROIBIDO
REPROCESSAR

VALIDADE SOMENTE PARA
USO PROFISSIONAL

ESTERILIZADO COM
ÓXIDO DE ETILENO
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