CANAL CLEAN
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Přípravek k vyplachování a vysoušení kořenových kanálků
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI
SLOŽENÍ: isopropylalkohol, aceton, ethylacetát
URČENÍ
Přípravek CANAL CLEAN je určený k vyplachování kořenových kanálků při stomatologické léčbě. Urychluje
vysoušení kanálků před jejich vyplněním.
Adaptér se šroubovacím uzávěrem k odběru přípravku do stříkačky.
1. Odšroubujte šroubovací uzávěr lahvičky.
2. Našroubujte adaptér na lahvičku.
3. Před použitím odstraňte modrou zátku, 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
CANAL CLEAN použijte jako poslední prostředek po důkladném opracování kanálku, aplikujte pomocí stříkačky
s endodotickou jehlou a následně kanálek vysušte papírovými tamponky.
KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Může vyvolávat podráždění kůže. Dráždí sliznici ústní dutiny. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte
vodou. Výrobek působí dráždivě na oči. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a
vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vypijte velké množství vody. Vyhledejte
lékařskou pomoc. Může vyvolávat pocit ospalosti a závratě.
Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.
DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ KE SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!
SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě pod 25 °C. 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.
NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.
OBAL
Lahvička s obsahem 45 ml přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.
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