ENDO-PREP gel

Żel do opracowywania kanałów korzeniowych

2409

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA
SKŁAD: wersenian disodowy (EDTA),bromek benzalkoniowy, wodorotlenek sodu, HEC, barwnik, woda o czystości farmakopealnej, glikol polietylenowy.
PRZEZNACZENIE
Preparat ENDO-PREP GEL stosuje się do chemiczno-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych. Zawarty w preparacie EDTA wspomaga usuwanie soli wapnia ze zwapniałych kanałów oraz miazgi,
pozwalając na szybsze oczyszczenie i ukształtowanie kanałów. Substancje poślizgowe zawarte w wyrobie
ułatwiają wprowadzenie narzędzia do kanału i minimalizują możliwość złamania narzędzia w kanale.
SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do zabiegu należy załączony aplikator zanurzyć w spirytusie (alkohol etylowy), a następnie umieścić na strzykawce.
Po otwarciu komory zęba przepłukać ją podchlorynem sodu. Wypełnić komorę zęba preparatem przy pomocy załączonego aplikatora lub umieścić preparat bezpośrednio na narzędziu kanałowym. Opracowywać
kanał mechanicznie przepłukując roztworem podchlorynu sodu. Dokładnie wypłukać preparat z kanałów i
komory zęba przy pomocy roztworu podchlorynu sodu.
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego.
Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.
Nie pozostawiać preparatu w kanale ani w komorze zęba pomiędzy wizytami. Może to doprowadzić do
nadmiernego zmiękczenia zębiny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Należy zachować szczególną ostrożność podczas opracowywania kanału w okolicy otworu anatomicznego,
gdyż może dojść do perforacji korzenia poprzez narzędzia kanałowe. Podczas pracy z wyrobem stosować
koferdam. Stosować rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 °C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania po każdorazowym użyciu.
POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Strzykawka zawierająca 2ml, 5ml lub 10ml preparatu, aplikatory jednorazowe.
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