
 

 

ANTISSÉPTICO BUCAL SEM ÁLCOOL 
 
O QUE É? 
É um antisséptico bucal para tratamento temporário.       
Sua ação antibacteriana tem ação comprovadamente      
segura na eliminação dos germes que causam a        
gengivite e a progressão de doenças periodontais. 
 
COMO FUNCIONA? 
A Clorexidina, que é o princípio ativo, atua        
eliminando grande parte das bactérias presentes na       
cavidade bucal. Permanece ativo por até 8 horas.  
 
AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB 

1. Auxilia durante os períodos pré e pós       
cirúrgicos.  

2. É de grande utilidade para higiene bucal de        
pacientes hospitalizados e/ou   
impossibilitados de realizar um higiene bucal      
adequada devido à presença de bolhas ou       
feridas. 

 
COMO UTILIZAR? 

1. Primeiramente, seu dentista ou médico deve indicar o uso desse produto como tratamento             
temporário e não o seu uso contínuo. 

2. A solução pode ser levada à boca (5 ml ou 1 colher de chá) fazendo-se movimentos com a cabeça                   
para o produto espalhar uniformemente (evitar bochechar para não agredir mais a mucosa) ou a               
solução pode ser aplicada com cotonete de forma bem cautelosa em toda mucosa bucal e os                
dentes.  

3. Esse produto deve permanecer na boca por 1 a 2 minutos.  
4. Cuspir todo o produto e não enxaguar a boca após o uso.  
5. Utilizar 2x ao dia, substituindo o enxaguatório com flúor temporariamente. 

 
IMPORTANTE! 
Os dentistas recomendam seu uso MÁXIMO de 15 dias, pois pode ocasionar pigmentação dentária e perda                
temporária ou alterações no paladar. Suspender o uso no caso de dor e avisar seu dentista imediatamente.                 
Não deve ser usado por crianças abaixo de 2 anos e aquelas que não saibam cuspir. Lembrando que essa                   
solução é um auxiliar de higiene bucal e não deve ser usado diariamente. 

 
Dúvidas? Não deixe de falar conosco! 

 
 

* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da 
equipe odontológica da SOS EB Kids. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.  
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