
Cânula Irrigadora  

Easy
Equipamentos
Odontológicos

CIA2223BOX50; CIA2225BOX50; CIA2227BOX50; 
CIA2230BOX50; CIA2623BOX50; CIA2625BOX50; 
CIA2627BOX50; CIA2630BOX50; CIA2223BOX100; 
CIA2225BOX100; CIA2227BOX100; CIA2230BOX100; 
CIA2623BOX100; CIA2625BOX100; CIA2627BOX100; 
CIA2630BOX100; CIR2223BOX50; CIR2225BOX50; 
CIR2227BOX50; CIR2230BOX50; CIR2623BOX50; 
CIR2625BOX50; CIR2627BOX50; CIR2630BOX50; 
CIR2223BOX100; CIR2225BOX100; CIR2227BOX100; 
CIR2230BOX100; CIR2623BOX100; CIR2625BOX100; 
CIR2627BOX100; CIR2630BOX100.

Contraindicação e reações adversas:

Nenhuma contraindicação e reação adversa foi relatada 
usando as Cânulas irrigadoras. 

Precauções:

Veri�que a integridade da embalagem e validade do produto 
antes do iso.

Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em 
locais proprios para descarte de material de risco biologico.

Utilização

- Limpar e esterilizar o produto de acordo com o método 
indicado.

- Acoplar a cânula numa seringa Hipodérmica descartável,
veri�cando o encaixe correto;

- Uma vez conectada, a solução irrigadora é levada ao interior 
dos condutores radiculares pela pressão, que deve ser 
adequada para a dispersão da solução.

- A reutilização da cânula irrigadora pode acarretar em:
contaminação cruzada.

 Indicações de uso

Todo paciente que apresenta um dente na arcada dentária está 
sujeito a tratamento endodôntico e ao uso da Cânula irrigadora.

Advertências

As Cânulas irrigadoras devem ser manuseadas por profissionais 
qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.

Método de esterilização indicado:

Utilizar esterilização a vapor à temperatura de 121ºC, por 20 minutos 
e 1,20 Kgf / cm² (1,16 atm).
Não esterilizar em contato com outros instrumentos.

Efeitos colaterais:
Nenhum efeito colateral foi relatado usando Cânula irrigadora.

Composição:
A Cânula Irrigadora consiste em um tubo de agulha (aço inoxidável 
ou material de níquel-titânio), uma gaxeta e um assento de agulha.

Apenas para uso dentário

Single
use only

Sterilize 
before
use

Keep
dry

Keep
away
from
sunlight

Storage
temperature

60ºc

-30ºc

Produzido por Easy Equipamentos Odontológicos - Barão de Paraopeba,230 - Jardinópolis, Belo Horizonte. 
MG, Brasil. CEP: 30532-150. Contato: +55 (31) 3328-5550, Ramal: 5571 

As Cânulas irrigadoras favorecem a aplicação da solução
irrigadora dentro dos canais radiculares.

Modelos:

Indeterminate 


