CANAL CLEAN
Рідина для промивки і сушки кореневих каналів
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ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ
Склад: ізопропіловий спирт, ацетон, етилацетат.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Препарат CANAL CLEAN призначений для використання під час стоматологічного лікування для того, щоб
прополоскати кореневий канал. Це прискорює висушування каналу перед пломбуванням.
Використання адаптера з гвинтом для набирання препарату у шприц
1. Зняти кришку пляшки.
2. Закріпити адаптер на пляшці.
3. Необхідно усунути блакитний ковпачок, вкрутити кінець шприца у отвір адаптера, перевернути вверх дном і
набрати рідину. потім поставити пляшку на дно і акуратно викрутити наповнений шприц з адаптера.
Рекомендується використовувати шприц типу luer-lock з гумовим поршнем.
4. Після кожного використання, закрити адаптер блакитним ковпачком.
5. Для транспортування необхідно зняти адаптер і закрити пляшку кришкою.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Після ретельної обробки каналу, як останні засіб використовується CANAL CLEAN за допомогою шприца з
ендодонтичного голкою, а потім осушити канал паперовими штифтами.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не слід використовувати у хворих з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Може викликати подразнення шкіри. Викликає подразнення слизових оболонок ротової порожнини. У разі
контакту негайно промити водою. Продукт подразнює очі. У разі контакту, негайно промити великою кількістю
води і звернутися до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. Зверніться до
лікаря. Може викликати сонливість і запаморочення.
При роботі з продуктом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОЗАТОР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ!
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності знаходиться на основній упаковці.
Після відкриття термін дії не змінює за умов ущільньного закривання після кожного використання.
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові.
УПАКОВКА
Флакон, що містить 45 мл препарату, перехідник з кришкою, що закручується, дозатор.
25°C

CERKAMED Войцєх Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
вул. Квятковскєго, 1
тел./факс 0048 15 842-35-85

Уповноважений
представник в
Україні та адреса:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІВОДЕНТ»
вул. Курінного Чорноти, 2,
корпус 1, м. Івано-Франківськ,
76018, Україна;
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55
e-mail: info@ivodent.com.ua
www.ivodent.com.ua

Дата останнього оновлення: 10.10.2016/2

