
Gel k opracování kořenových kanálků

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: ethylendiamintetraacetát disodný (EDTA 17%), gelová báze. 

URČENÍ
Přípravek ENDO-PREP GEL se používá k chemicko-mechanickému opracování kořenových kanálků. Látka EDTA 
obsažená v přípravku podporuje odstraňování vápenatých solí ze zvápenatělých kanálků a dřeně a umožňuje 
rychlejší čištění a tvarování kanálků. Lubrikační látky v přípravku usnadňují zavádění nástroje do kanálku a 
minimalizují riziko jeho zlomení při práci.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přiložený aplikátor musíte před zákrokem ponořit do líhu (etanolu) a následně nasadit na stříkačku. Dutinu 
zubu po otevření vypláchněte chlornanem sodným. Pomocí přiloženého aplikátoru vyplňte dutinu přípravkem 
nebo naneste přípravek přímo na kanálkový nástroj. Opracujte kanálek mechanicky a vyplachujte roztokem 
chlornanu sodného. Pečlivě vypláchněte přípravek z kanálků a dutiny zubu roztokem chlornanu sodného.
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném 
použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Neponechávejte přípravek v kanálku ani v dutině 
zubu mezi jednotlivými návštěvami ordinace. Může to vést k nadměrnému oslabení zuboviny.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Dbejte maximální opatrnosti během opracování kanálku v blízkosti hrotu kořene, protože může dojít k 
perforaci kořene nástrojem. Dráždí kůži a 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.
Během práce s přípravkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

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.

DOSTUPNÉ OBALY
Gel k opracování kořenových kanálků
Injekce s obsahem 2 ml, 5 ml nebo 10 ml přípravku, jednorázové aplikátory. 
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