
Tekutina na rozšiřování kořenových kanálků

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

SLOŽENÍ: Kyselina ethylendiamintetraoctová, Disodná sůl (EDTA 17%), povrchově aktivní látky, voda s lékopisné 
čistotou, pomocné látky.

URČENÍ
ENDO-SOLUTION se používá na mechanické zpracování kořenových kanálů. Přípravek podporuje propichování 
a očišťování, odstraňuje smear layer vrstvu, odhalujíc otvory zubinových kanálů.
Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) obsažená v přípravku vypláchujíc vápenaté a hořčíkové ionty 
způsobuje rozměkčování vrchní vrstvy zuboviny, aby usnadnit její odstranění a propíchnutí kanálu.
Adaptér se šroubovacím uzávěrem na odebrání přípravku na stříkačku
1. Odšroubujte šroubovací uzávěr láhve.
2. Utáhněte adaptér na láhvi.
3. K použití odstraňte modrý šroubovací uzávěr, umístěte koncovku stříkačky v otvoru adaptéru, skloňte láhev s 
přípravkem dnem vzhůru a odberte tekutinu do stříkačky, současně držte adaptér. Poté nastavte láhev na pultu 
ve vertikální poloze a jemně vyšroubujte stříkačku s tekutinou z adaptéru. Doporučuje se používání stříkaček 
luer-lock s gumovou pístů.
4. Po každým použití zabezpečte adaptér modrým šroubovacím uzávěrem.
5. Na přepravu odstraňte adaptér a přišroubujte láhev uzávěrem. ZPŮSOB POUŽITÍ
Aby propíchnout kořenový kanál, je třeba zavést do kanálu 2-3 kapky tekutiny ENDO-SOLUTION a současně 
mechanicky zpracovávat kanál po dobu cca. 30 sek. Vypláchněte fyziologickou solí. Činnost opakujte 
několikrát. Doporučuje se vypláchnout chlornanem sodným (CHLORAXID).

KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nezanechávejte přípravek v kanálu ani zubní dutině 
mezi návšteva. Toto může způsobit nadměrné změkčování zuboviny.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Zvláštní opatrnost během používání při perforaci. Může mít dráždivý účinek na kůži a očí. V případě zasažení 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem.
Při požití nenuťte zvracení. Vypít velké množství vody. Poraďte se s lékařem.  Během práce s výrobkem 
používejte kofferdam.
Během práce s výrobkem používejte kofferdam. Používejte rukovice, ochranné brýle a ochranný oděv. 
DÁVKOVAČ NESLOUŽÍ PRO SKLADOVÁNÍ TEKUTINY!

SKLADOVÁNÍ:
Skladujte v původním obalu za teploty nižší 25 °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
Láhev obsahuje 50 ml nebo 120 ml nebo 200 ml přípravku, adaptér se šroubovacím uzávěrem, dávkovač.
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