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Instrukcja stosowania 
Opis materiału 
Fluor Protector jest lakierem ochronnym zawierającym fluor stosowanym do 
znoszenia nadwrażliwości oraz 
w profilaktyce próchnicy.  

Skład 
1 g materiału Fluor Protector (=0,92 ml) zawiera: 
Bis { 4-[2-(difluorohydroksysilyl)-etylo] –2-metoksy cykloheksylo} [ N,N-
(trimetyloheksan-1,6-diyl)- 
dikarbamat] (Fluorosilan)  9 mg 
Odpowiada to 1 mg fluoru. 
 

Wskazania 
• Leczenie nadwrażliwości okolicy przyszyjkowej 
• Wzmacnianie odporności szkliwa 
• Długotrwała profilaktyka próchnicy 

Przeciwwskazania 
U pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik lakieru 
Fluor Protector, nie należy go stosować. 
 

Działania niepożądane 
W przypadku kontaktu lakieru Fluor Protector z tkankami dziąseł może pojawić 
się niewielkie zaczerwienienie i uczucie pieczenia. W pojedynczych przypad-
kach nie można wykluczyć wystąpienia reakcji nadwrażliwości (reakcji aler-
gicznej). Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przypadkowe połknięcie niewiel-
kiej ilości lakieru jest nieszkodliwe. 

Stosowanie materiału 
Fluor Protector jest przeznaczony dla pacjentów w każdej grupie wiekowej. 
Powinien być nakładany przez lekarzy dentystów lub przeszkolony personel. 
Zazwyczaj Fluor Protector jest stosowany z częstotliwością co pół roku. 
Ampułka: zawartość wystarcza dla 2-3 pacjentów z pełnym uzębieniem. 
Buteleczka (Single Dose): zawartość wystarcza dla jednego pacjenta z pełnym 
uzębieniem. 

Sposób stosowania 
1. Dokładnie oczyścić powierzchnie zębów 
2. Osuszyć za pomocą wałków z ligniny i strumienia powietrza 
3. Umieścić ampułkę lub buteleczkę w gumowej podstawce. 

Ampułkę otworzyć używając dołączonego nożyka. 
4. Nałożyć cienką warstwę lakieru Fluor Protector za pomocą aplikatora 

Vivabrush lub jednorazowym pędzelkiem. W przestrzeniach międzyzębo-
wych rozprowadzić za pomocą nici dentystycznych. 

5. Równomiernie rozprowadzić lakier i osuszyć strumieniem powietrza 
6. Usunąć wałki z ligniny po 1 minucie 
7. Po zabiegu nie płukać jamy ustnej 
 
 
 
Wskazówki dla pacjentów 
Pacjent nie powinien jeść ani czyścić zębów przez 45 minut po nałożeniu 
lakieru. 

Zalecenia 
Dotyczy tylko ampułek: nakładanie lakieru powinno trwać możliwie najkrócej ze 
względu na szybkie parowanie materiału. 

Uwaga 
Materiał łatwopalny. Produkt zawiera octan etylu. Trzymać z dala od 
źródła ognia. 
 
 

- Aby uniknąć plam, które pozostawia lakier należy usuwać go natych-
miast po rozlaniu. Rozlany lakier nie powinien być usuwany za pomocą 
środków zawierających jako rozpuszczalnik wodę. Do 12 godzin po roz-
laniu, do usunięcia lakieru należy użyć acetonu lub octanu etylu. 
Uwaga: Przed zastosowaniem rozpuszczalników należy sprawdzić, czy 
urządzenia są na nie odporne. Po dłuższym czasie rozlany lakier może 
być usunięty tylko mechanicznie. 

Warunki przechowywania 
• Materiału Fluor Protector nie stosować po upływie daty ważności.  
• Przechowywać w temperaturze 2-28 0C. 
• Data ważności umieszczona jest na opakowaniu  

(sprawdzając datę ważności należy upewnić się czy opakowanie nie jest 
otwarte). 

 
Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Materiał przeznaczony tylko do użytku  
w stomatologii.  
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Producent 

Ivoclar Vivadent AG 
FL-9494 Schaan / Liechtenstein 
 
Materiał został przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu 
należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody 
powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w 
instrukcji wskazaniami. Użytkownik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych 
celów i za jego użycie w każdym innym przypadku nie wyszczególnionym w instrukcji. Opis 
produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są wiążące. 
 
Informacji naukowych udziela 
 
Ivoclar-Vivadent Polska 
ul. Jana Pawła II 78 
00-175 Warszawa 
Tel: 635-54-96 
Fax: 635 54 69 
  
 
 


