
Data ostatniej aktualizacji: 10.10.2022/4

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

Gumka zaciskowa do koferdamu  
         

RUBBER-DAM CORD

    

ZASTOSOWANIE
W celu ustabilizowania koferdamu umieścić gumkę w przestrzeni międzyzębowej pomiędzy zębem 
odsłoniętym, a zębem zabezpieczonym koferdamem.
Do ustabilizowania koferdamu wystarczy gumka o długości  około 4 cm. Po zakotwiczeniu długość 
gumki może być dostosowana do potrzeb, poprzez odcięcie nożyczkami.
Użycie lubrykantu rozpuszczalnego w wodzie, ułatwi zamocowanie gumki w przestrzeni 
międzyzębowej.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25°C. 
Chronić przed promieniowaniem słonecznym. 
Szczelnie zamknąć po użyciu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

OSTRZEŻENIA
Produkt zawiera latex, co może wywoływać reakcję uczuleniową.
POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

ZAWARTOŚĆ
Dozownik zawierający 1,2 m gumki.
Dostępne warianty grubości: cienka, średnia i gruba.
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RUBBER-DAM CORD

    

USE
To stabilize dental dam place the cord in the interdental spaces between the exposed tooth and the one 
protected with dam.
4 cm long of cord is sufficient to stabilize the dental dam. After placement, the length of the cord can be 
adjusted by snipping with scissors.
The use of watersoluble lubricant facilitates the cord fixing in interdental spaces.

STORAGE
Keep in the original packaging, below 25°C. 
Do not expose to solar radiation. 
Close tight after the use.
Keep out of reach of children
The expiry date is printed on the direct package.

PRECAUTIONS
This product contains latex which may cause allergic reactions.
PACKAGE WASTE DISPOSAL
Used packaging must be disposed of responsibly or returned to the manufacturer.

PACKAGING
Dispenser containing 1,2 m of cord.
Available sizes: fine, medium, thick.
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READ THE FOLLOWING INSTRUCTION BEFORE USE
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

Dental dam stabilizing cord 
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