CITRIC ACID 40%
KWAS CYTRYNOWY 40%
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Vloeistof voor het spoelen van wortelkanalen
NEEM VOOR GEBRUIK KENNIS VAN ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING
HET PRODUCT MAG UITSLUITEND WORDEN GEBRUIKT DOOR TANDARTSEN

SAMENSTELLING: citroenzuur 40% in een wateroplossing.
BESTEMMING
Het preparaat wordt gebruikt tijdens endodontische behandelingen voor het spoelen van wortelkanalen.
Ondersteunt mechanische reiniging van het tandkanaal.
Verwijdert de smeerlaag van de wanden van het wortelkanaal en legt de dentinekanaaltjes bloot. Hierdoor
kunnen restjes pulpa nauwkeurig worden verwijderd uit de kanaaltjes en kan het vulmiddel goed
penetreren.
CITROENZUUR 40% is een stof die niet toxisch is voor het menselijk lichaam. Ook brengt het geen
milieurisico’s met zich mee.
Adapter met dop om het preparaat in de spuit te brengen
1. Schroef de dop van het flesje los.
2. Schroef de adapter op het flesje.
3. Verwijder voor gebruik de blauwe dop, schroef het uiteinde van de spuit in de adapteropening, kantel het
flesje met het preparaat ondersteboven en zuig de vloeistof in de spuit terwijl u de adapter vasthoudt.
Zet het flesje vervolgens rechtop op het werkblad en draai de spuit met de vloeistof voorzichtig los van de
adapter. We adviseren het gebruik van luer-lockspuiten met rubberen zuigers.
4. Beveilig na ieder gebruik de adapter met de blauwe dop.
5. Voor transport verwijdert u de adapter en draait u het flesje dicht met de schroefdop.
GEBRUIKSAANWIJZING
Spuit het product met een naald met een zijopening in het wortelkanaal, terwijl u tegelijkertijd het
kanaal mechanisch bewerkt. Spoel na gebruik van het preparaat het wortelkanaal met een fysiologische
zoutoplossing.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij personen die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat. Laat het preparaat
tussen bezoeken niet achter in het kanaal of de tandholte.
Dit kan leiden tot overmatige verzachting van de dentine.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wees extra voorzichtig bij toepassing in de buurt van perforaties.
Het preparaat veroorzaakt oogirritatie. Bij contact met de ogen de ogen ca. 15 minuten spoelen met veel
water met het ooglid wijd opengehouden.
Gebruik een rubberdam als u het product gebruikt. Draag handschoenen, een veiligheidsbril en
beschermende kleding.
Wees bijzonder voorzichtig bij toepassing bij kinderen, vanwege het gevaar voor overmatige verzachting
van het harde tandweefsel.
Het product is volledig biologisch afbreekbaar.
DE DISPENSER IS NIET BEDOELD VOOR DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN!
BEWARING
Bewaren in gesloten originele verpakking bij kamertemperatuur tot +25°C. Buiten bereik van kinderen
bewaren.
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
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
Flesje met 200 of 400 g preparaat, adapter met schroefdopje, dispenser.
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