TCA-Dent
Препарат для місцевого припікання слизової оболонки
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ
СКЛАД: 35% -ва трихлороцетова кислота, вода фармацевтична, ароматизатор.
ПРИЗНАЧЕННЯ
Трихлороцетова кислота використовується для місцевого припікання патологічних змін і незначних
кровотеч в ротової порожнини. Дія препарату полягає у хімічній коагуляції патологічно зміненої
тканини. Препарат підтримує процес загоєння грануляційних змін.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ
1. Ретельно осушити уражене місце і ізолювати його (Наприклад, вазеліном).
2. Аплікатор, що додається замочити в препараті, надлишок препарату віджати. Протирати змінену
тканину, поки вона не побіліє.
3. Промити чистою водою.
Якщо зміни не пройдуть після першого застосування препарату, дію повторити кілька разів, кожні 2-4
тижні, поки зміни не зникнуть.
Препарат призначений для багаторазового використання, але аплікатор можна використовувати
тільки один раз. Повторне використання аплікатора може створити небезпеку вторинної інфекції.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не слід застосовувати препарат у хворих з підвищеною чутливістю до інгредієнтів.
Не застосовувати у дітей.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Наносити тільки на уражені тканини. Викликає подразнення очей і шкіри. У разі контакту негайно
промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. При попаданні всередину не викликати
блювоту, випити велику кількість води. Звернутися до лікаря. При роботі з препаратом слід
використовувати рукавички, захисні окуляри і захисний одяг.
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці при температурі нижче 25°С. Зберігати в
недоступному для дітей місці. Термін придатності знаходиться на первинній упаковці. Після відкриття
упаковки термін дії не змінюється, при умови щільного закривання після кожного використання.
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути їх виробникові.
ДОСТУПНІ УПАКОВКИ
Пляшка з піпеткою, що містить 10 мл препарату, одноразові аплікатори.
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