
                    CHLORAXiD 2% 
Рідина для промивки і сушки кореневих каналів 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ ВИРІБ 
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Склад: гіпохлорит натрію (вміст активного хлору 2%), вода фармацевтичного класу. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Під час механічного розширення каналу видаляє залишки мертві пульпи. 
Очищає канал, також видаляє змазаний шар, щоб відкрити гирла дентинних канальців перед пломбуванням 
каналу. 
Запобігає зміні кольору зубів, яке може відбутися після пломбування непромитого каналу. 
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: 
Chloraxid 2% ввести у канал за допомогою шприца з голкою з боковим отвором. Ретельно промити канали, в 
кількості приблизно 10 мл на 1 канал. Гіпохлорит натрію, що міститься у препараті, при контакті з органічними 
речовинами піддається раптовій інактивації. Одночасно зі зменшенням концентрації гіпохлориту натрію 
необхідно збільшити час промивання і збільшити об’єм використовуваного розчину.  
Протипоказання: 
Препарат протипоказаний пацієнтам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
УВАГА! Під час промивання кореневих каналів, між гіпохлоритом натрію 
і хлоргексидином біглюконатом використовувати фізіологічний розчин, який запобігає випаданню твердої 
речовини коричневого кольору. Промивати рясно. 
Запобіжні заходи 
Під час промивання кореневого каналу не використовувати занадто сильний струмінь рідини, так як це може 
призвести до потрапляння препарату у періапікальні тканини, що виявляється болем або припухлістю м'яких 
тканин. Дотримуйтесь особливої обережності при використанні у перфораційних отворах. Викликає 
подразнення слизових оболонок рота, очей і шкіри. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і 
звернутися до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. Зверніться до свого 
лікаря. Під час роботи, обов'язково використовувати коффердам. Ви також повинні використовувати засоби 
індивідуального захисту (окуляри, маска для обличчя, рукавички). 
ДОЗАТОР НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ! 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 2 - 8 °C (у холодильнику). Зберігати в щільно закритій тарі. 
Берегти від сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності знаходиться на 
основній упаковці. 
Після відкриття термін дії не змінюється, за умов щільньного закриття після кожного використання.  
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Виробник дозволяє транспортування продукту на термін не більше 10 днів при температурі не вище 40°С. 
Короткочасна транспортування в зазначеному температурному діапазоні не впливає на безпеку і ефективність 
продукту протягом усього терміну придатності для використання. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові. 
УПАКОВКА: 
Флакон, що містить 200 г або 400 г препарату, перехідник з кришкою, що загвинчується, дозатор.
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Уповноважений 
представник в 
Україні та адреса: 
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