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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: chloorhexidinedigluconaat 2%, gezuiverd water volgens de farmacopee.
BESTEMMING
De vloeistof dient voor spoeling van de wortelkanalen om resten bewerkt weefsel te verwijderen.
Ondersteunt de mechanische behandeling van wortelkanalen. Hydrateert het wortelkanaal tijdens de
mechanische behandeling.
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 de wortelkanalen grondig uit met ca. 10 ml vloeistof per kanaal.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor bestanddelen van het preparaat.
ATTENTIE! Gebruik bij het spoelen van wortelkanalen een fysiologische zoutoplossing tussen het spoelen
met natriumhypochloriet en chloorhexidinedigluconaat om bruine neerslag te voorkomen.
Grondig uitspoelen.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Het gebruik van een rubberdam is tijdens het werk verplicht. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
(bril, beschermmasker, handschoenen).
DE DISPENSER IS NIET BEDOELD VOOR DE OPSLAG VAN VLOEISTOFFEN!
Indien een ernstig incident in verband met het product plaatsvindt, moet u dit melden aan de fabrikant en
de bevoegde autoriteiten van het land waar de gebruiker of de patiënt zijn woon- of verblijfplaats heeft.
BEWARING
Buiten bereik van kinderen bewaren. Bescherm het preparaat tegen de inwerking van zonnestraling. De
uiterste gebruiksdatum bevindt zich op de primaire verpakking. Bewaar in de originele verpakking bij een
temperatuur die lager is dan 25°C.
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.
25°C
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