2409
Přípravek k vyplachování kořenových kanálků
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI
SLOŽENÍ: chlornan sodný (obsah aktivního chloru 2 %), čištěná voda, povrchově aktivní látky.
URČENÍ
Během mechanického rozšiřování kanálku odstraňuje zbytky odumřelé dřeně.
Čistí kanálek, včetně odstranění sprašné vrstvy, aby před vyplněním kořenového kanálku došlo k odhalení
vyústění zubovinových kanálků.
Předchází změně barvy zubů, k níž by mohlo dojít po vyplnění nevypláchnutého kanálku.
Adaptér se šroubovacím uzávěrem k odběru přípravku do stříkačky.
1. Odšroubujte šroubovací uzávěr lahvičky.
2. Našroubujte adaptér na lahvičku.
3. Před použitím odstraňte modrý šroubovací uzávěr, našroubujte konec stříkačky na otvor adaptéru, překlopte
lahvičku s přípravkem dnem vzhůru a za současného přidržování adaptéru natáhněte tekutinu do stříkačky.
Následně postavte lahvičku na desku stolu do svislé polohy a opatrně z adaptéru vyšroubujte stříkačku s
tekutinou. Doporučujeme používat stříkačky luer-lock s gumovým pístem.
4. Po každém použití uzavřete adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.
5. V případě přepravy odejměte adaptér a zašroubujte lahvičku šroubovacím uzávěrem.
ZPŮSOB POUŽITÍ
CHLORAXID 2% EXTRA aplikujte do kanálku stříkačkou s jehlou s bočním otvorem. Kanálky vydatně
vypláchněte, v množství 10 ml tekutiny na 1 kanálek. Chlornan sodný, který je součástí výrobku, se okamžitě
v kontaktu s organickou látkou deaktivuje. Zároveň se snížením koncentrace chlornanu sodného musíte
prodloužit dobu vyplachování a zvýšit objem použitého roztoku.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.
UPOZORNĚNÍ! Během vyplachování kořenových kanálků, konkrétně mezi vyplachováním chlornanem
sodným a chlorhexidinem dihydrochloridem, používejte fyziologický roztok, který zabraňuje srážení hnědé
usazeniny. Vydatně proplachujte.
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Během proplachování kořenového kanálku nepoužívejte příliš silný proud tekutiny, protože tím může dojít k
poškození tkání v okolí hrotu, které se projeví bolestí a otokem měkkých tkání. Dbejte maximální opatrnosti
během používání u perforací. Dráždí sliznice ústní dutiny, oči a kůži. V případě kontaktu okamžitě opláchněte
velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké
množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Během práce musíte používat kofferdam. Používejte osobní
ochranné pracovní prostředky (brýle, ochranná maska, rukavice).
DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ KE SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě 2–8 °C (v ledničce). Chraňte proti působení slunečního záření.
Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. Pokud je obsah přípravku po každém
použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.
PŘEVOZ
Výrobce povoluje přepravu výrobku po dobu delší než 10 dnů při teplotě do 40 °C. Krátkodobý převoz
v uvedeném rozpětí teplot nemá vliv na bezpečnost a účinnost působení výrobku po celou dobu jeho
použitelnosti.
NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.
OBAL
Láhev s obsahem 200 g nebo 400 g přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.
8°C
2°C
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