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EDTA CREAM
ŻEL ENDODONTYCZNY
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !
Skład :
17% EDTA, 10% Nadtlenku mocznika, baza żelowa.
Zastosowanie :
Preparat wspomagający przy leczeniu endodontycznym, EDTA działa chelatująco wiążąc
jony wapnia, ułatwiając udrażnianie i poszerzanie kanałów korzeniowych, jako lubrykant
ułatwia mechaniczno-chemiczne opracowywanie kanałów. Zawarty w preparacie nadtlenek
mocznika zmniejsza lub likwiduje powstałe przebarwienia tkanek twardych, silnie pieni się w
kontakcie z podchlorynem sodu, co ułatwia usuwanie resztek miazgi i innych zanieczyszczeń
z kanału korzeniowego.
Sposób użycia :
Po aplikacji bezpośrednio do kanału lub na narzędzie kanałowe poszerzamy mechanicznie
kanał, płucząc naprzemiennie roztworem podchlorynu sodu.
Środki ostrożności:
Zachować szczególna ostrożność w czasie opracowywania wierzchołka korzenia zęba –
rozmiękczona struktura wewnętrznej ściany kanału korzeniowego może ułatwić powstanie
perforacji. Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką
jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością
wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie
konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.
Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.
Przeciwwskazania :
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu. Nie
pozostawiać preparatu w komorze lub kanale korzeniowym pomiędzy kolejnymi wizytami.
Przechowywanie :
Przechowywać w temperaturze do pokojowej do 25 stopni C.
Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu
szczelnie zamykać opakowanie.
Postępowanie z opakowaniami :
Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.
Zawartość :
Strzykawka o pojemności 2, 5 lub10 ml preparatu w postaci żelu. Aplikatory jednorazowe.
Termin ważności :
2 lata od daty produkcji.
PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.
FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU
NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014
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