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Instruções de Uso – SENSIS 2%: 

 

SENSIS 2%  

DESSENSIBILIZANTE  

FLUORETO DE SÓDIO 2% 

NITRATO DE POTÁSSIO 5% 

 

Conteúdo: 2,5 mL 

 

USO PROFISSIONAL 

 

SENSIS 2% 

 

Dessensibilizante SENSIS 2% é um produto a base de fluoreto de sódio (2%) que oclui 

os túbulos dentinários e nitrato de potássio (5%), atuando por despolarização das 

membranas das fibras nervosas, bloqueando a passagem de estímulos evitando a dor.  

Indicado para o tratamento da hipersensibilidade dentária. 

 

MODO DE USAR: 

 
1. Realizar profilaxia nas superfícies dentárias onde será aplicado o SENSIS 2%, 

para eliminar a placa e/ou cálculo dental. 
2. Antes da aplicação retrair o êmbolo da seringa (média 5mm), para alívio da 

pressão, evitando-se assim a saída excessiva do produto. 
3. Dispensar com a ponta aplicadora o SENSIS 2% em um pote Dappen de 

plástico ou silicone e aplicar o gel sobre os dentes com o auxílio de um pincel 
ou outro instrumento aplicador (após isolamento relativo). 

4. Também pode ser aplicado com moldeira individual de clareamento ou de cera, 
dispensando o produto diretamente sobre a mesma. 

5. Deixar o gel agir por um período mínimo de 10 minutos. 
6. Para os casos de aplicação sem moldeira, sugere-se fazer movimentos 

circulares suaves sobre as superfícies com gel, durante o tempo de aplicação, 
utilizando-se hastes flexíveis com ponta de algodão ou disco de feltro, para 
melhorar a ação do produto. 

7. Retirar o gel dessensibilizante com gaze e lavar com água.  
 
 
PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES 
 

 Não ingerir. 

 Produto de uso exclusivo no consultório. 

 Contra-indicado para pessoas com sensibilidade aos componentes da fórmula. 

 Interromper o tratamento caso haja alguma reação ao produto. 
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 Pode-se reaplicar o SENSIS 2% conforme a necessidade, não excedendo uma 
aplicação por dia. 

 Observação: para uso diário utilizar SENSIS 0,2%. 
 
 
COMPOSIÇÃO 

 
Fluoreto de sódio 2%, Nitrato de Potássio 5%, espessante, conservante e água 
purificada. 
 
 
ARMAZENAMENTO 
 
Manter em local seco e fresco, protegido da luz. 
 
 
Validade: 24 meses    Fabr.:    Lote nº: 
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