Endo-Prep CREAM
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Krém na kořenové kanály
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI
SLOŽENÍ: Kyselina ethylendiamintetraoctové, Disodná sůl (EDTA 15%), peroxid močoviny 10%, pomocné látky.
URČENÍ
Přípravek ENDO-PREP CREAM používejte pro chemické a mechanické zpracování
kořenových kanálů. Obsažený v přípravku EDTA podporuje odstraňování vápenaté sole z kalcifikovaných
kanálů a dřeně, umožňující rychlé čištění a tvarování kanálů. Ve spojení s chlornanem sodným má rozsvětlující
účinek na zuby obarvené ve výsledku mrtvice. Ve výsledku reakce peroxidu močoviny
a NaOCl vzniká velké množství pěny, která umožňuje odstraňování částic dřeně a dentinu ze zpracovaného
kanálu. Kluzné látky obsažené ve výrobku usnadňuje zavedení nástroje do kanálu a minimalizují možnost
zlomení nástroje v kanálu.
ZPŮSOB POUŽITÍ
Před zahájením pokroku je třeba připojen dávkovač ponořit do lihu (etylalkohol) a následně ho umístěte na
stříkačce. Po otevření zubní dutiny vypláchněte ji chlornanem sodným.
Vypláchněte zubní dutinu pomocí připojeného dávkovače nebo umístěte přípravek přímo na kanálový nástroj.
Zpracujte mechanicky kanál vypláchnutím roztokem chlornanu sodného. Důkladně vypláchněte přípravek
z kanálů a zubní dutiny pomocí roztoku chlornanu sodného dokud neskončí tvořit pěnu. Výrobek je určen
k mnohonásobné použití, zase dávkovač slouží na jedno použití. Mnohnásobné používání dávkovače může
vytvářet riziko sekundární infekce.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nezanechávejte přípravek v kanálu ani zubní dutině
mezi návštěvami. Toto může způsobit nadměrné změkčování zuboviny.
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Mělo by se zachovat zvláštní pozornost během zpracování kanálů v okolí anatomického otvoru, protože by
mohlo dojít k perforaci kořene přes kanálové nástroje. Může dráždit očí a kůži. Důkladně vypláchněte velkým
množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává poraďte se s lékařem.
Při požití nenuťte zvracení. Vypít velké množství vody. Poraďte se s lékařem.
Během práce s výrobkem používejte kofferdam. Používejte rukovice, ochranné brýle a ochranný oděv.
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v původním obalu za teploty 2-15° C. Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je na přímém
obalu. Po otevření balení doba použitelnosti se nemění za podmínky těsného uzavírání po každém použití.
LIKVIDACE OBALŮ Z VÝROBKU
Opotřebované balení odevzdejte na likvidaci nebo vraťte k výrobci.
BALENÍ
Stříkačka obsahuje 2ml, 5ml nebo 10 ml přípravku, jednorázové dávkovače.
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