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Хустинки до рабердаму
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЬ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ
Хустинка до рабердаму є шматком гуми розміром 152 на 152 мм.
Склад:
Латекс.
Призначення
Хустинки призначені для ізоляції одного або декількох зубів від інших у ротовій порожнині, під час лікування.
Застосування
Залежно від роботи на хустинці проколюють від 1 до декількох отворів. Отвори проколюються спеціальним
пристроєм (пробійником), який має 6 отворів різного діаметру від 1 до 2 мм.
Для фіксації хустинки на зубах застосовуються різні пристрої. До них відносяться:
- Затискачі (Кламера) - бувають металеві і з пластмаси.
- Клини
- Гумові кільця.
Кламер рабердаму закріплюють на зубі спеціальними щипцями.
Для того, щоб створити саме операційне поле, використовують рамки (металеві або пластикові).
Властивості:
- Дозволяє уникнути можливості виникнення перехресної інфекції.
- Дозволяє отримати максимальну сухість робочого поля.
- Захист м'яких тканин (язика, щік, губ).
- Контроль за кровоточивістю ясен.
- Захист від випадкового попадання інструментів в порожнину рота і дихальні шляхи.
- Дозволяє уникнути множинних промивань зуба та замін ватних тампонів.
- Виключає попадання хімічних реагентів в порожнину рота, які можуть призвести до опіків слизової.
Протипоказання
Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.
Увага! Продукт містить натуральний латекс, який може спровокувати алергічну реакцію.
Зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не більше 40°C.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності зазначено на упаковці. Після відкриття термін придатності препарату складає 12 місяців.
Поводження з упаковками після використання
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути виробнику.
Упаковка
Картонна упаковка, що містить 36 хустинок.
Хустинки виготовляють трьох товщин:
-середні
-грубі
та двох кольорів:
-зелені(мʼятний аромат)
-сині(без аромату)
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