
CANAL DETECTOR
Wortelkanaaldetector                                                                                                                         

                                                                                     
NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING

HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: methyleenblauw, propyleenglycol, gezuiverd water volgens de farmacopee 

BESTEMMING 
Het product CANAL DETECTOR is bestemd voor het detecteren van de openingen van wortelkanalen tijdens 
een endodontische behandeling. De blauwe kleurstof uit het product dringt in de wortelkanalen en kleurt 
ze blauw. Hierdoor is het makkelijker om de openingen van de belangrijkste wortelkanalen en de barsten te 
vinden. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Voordat u begint met de behandeling moet u de meegeleverde applicator onderdompelen in spiritus 
(ethylalcohol) en vervolgens op de spuit plaatsen. Verwijder de dentine van de plaats waar u de opening 
van het wortelkanaal verwacht en breng 1-3 druppels van het preparaat aan op de bodem van de 
tandholte. Wacht 5-10 seconden, spoel de tandholte en maak hem droog. De punten die het meest blauw 
zijn, geven de openingen van de wortelkanalen aan.
Na gebruik van het preparaat moet u de zuiger van de spuit terugtrekken om verspilling van het preparaat 
te voorkomen. Schroef de applicator los en sluit de spuit af met het witte dopje.
Het product is bestemd voor meermalige toepassing; de applicator mag u slechts eenmaal gebruiken. Het 
meerdere malen gebruiken van de applicator kan risico op herinfectie met zich meebrengen. 

CONTRA-INDICATIES 
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en 
beschermende kleding. 

BEWARING 
Bewaar in de originele verpakking bij een temperatuur die lager is dan 25°C. 
Buiten bereik van kinderen bewaren. De uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking. 
Na het openen van de verpakking verandert de uiterste gebruiksdatum niet, op voorwaarde dat u hem na 
ieder gebruik hermetisch afsluit. 

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE VERPAKKINGEN 
Gebruikte verpakkingen moet u aanbieden voor recycling of terugsturen naar de producent. 

VERPAKKING 
Spuit met 2 ml preparaat, eenmalige applicators met kwastje.
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