
Folha técnica
Straumann® Emdogain® FL
Institut Straumann AG

 INDICAÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto Adjunto para raspagem e aplainamento radicular e procedimentos de higiene dentária

Indicação O Emdogain® FL é destinado para aplicação subgengival e tópica, em conjunto com procedimentos de raspagem e 
aplainamento radicular, para proporcionar a regeneração da bolsa periodontal de uma forma minimamente invasiva: 
sem retalho cirúrgico.

 ѹ O Emdogain® FL demonstrou ser eficaz em bolsas residuais com profundidades de sondagem de 5 mm a 9 mm, 
sem envolvimento de furcação, em pacientes com um bom controle da placa bacteriana.

 ѹ O Emdogain® também demonstrou facilitar a cicatrização precoce das feridas periodontais no tecido mole, 
resultantes da manipulação das bolsas periodontais com instrumentos.

 PROPRIEDADES DO PRODUTO

Origem Suécia

Temperatura de armazenamento 2 °C – 8°C

Especificações do produto  ѹ Straumann® Emdogain® é constituído de uma unidade de Straumann® Emdogain® (0,15 ml ou 0,3 ml)  
e uma unidade de Straumann® PrefGel® (0,6 ml) e 2 seringas de aplicação

 ѹ Straumann® Emdogain® contém 30 mg/ml de derivado de matriz de esmalte
 ѹ Straumann® PrefGel® contém ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 24 % 

Acessórios N/A

Esterilização/desinfecção Estéril, uso único

Vida útil 2 anos a partir da data de produção

Situação regulamentar Marca CE

Entrada no mercado Março de 2019
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© Institut Straumann AG, 2018. Todos os direitos reservados.
A Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logotipos da Straumann® mencionados 
neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Straumann 
Holding AG e/ou suas afiliadas.
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PRODUÇÃO

Processo de produção
Fabricado a partir de polpa de dentes não erupcionados de suínos, de acordo com os mais altos padrões 
farmacêuticos sob as boas práticas de fabricação (cGMP). Está em conformidade com todas as normas e diretrizes  
da ISO e FDA.

Embalagem Embalagens de papelão

HOTLINE

Reino Unido: (+44) 01 293 651230
Itália: (+39) 800 810 500 
Alemanha: (+49) 761 450 13 50

LINHA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS

Produto Tipo/tamanho/quantidade Nº de Artigo

Straumann® Emdogain® FL 
0,15 ml

Contém 0,15 ml de Emdogain®, 0,6 ml de PrefGel®  
e 2 cânulas de aplicação 075.130

Straumann® Emdogain® FL  
0,3 ml

0,3 ml de Emdogain®, 0,6 ml de PrefGel®  
e 2 cânulas de aplicação 075.131
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