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CHLORAXiD 5,25% GEL 

Препарат для промивки кореневих каналів 
                                                                                      

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

СКЛАД: гіпохлорит натрію (вміст активного хлору 5,25%), вода фармацевтичної якості, гелева основа. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Під час механічного розширення каналу видаляє залишки мертвої пульпи. Очищає канал, в тому числі з 
вилученням змащеного шару, щоб розкрити гирла дентинних канальців перед пломбуванням каналу. Захищає 
зуби від потемніння, яке могло б статися після пломбування не промитого каналу. Гелева текстура препарату 
дозволяє звести до мінімуму ризик проштовхування препарату поза отвори верхівки кореня, і забезпечує дуже 
хороший контроль під час внесення. 
CHLORAXID 5,25% GEL особливо рекомендується для оброблення каналів з широкими, несформованими або 
пошкодженими верхівками. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Перед тим, як приступити до процедури, аплікатор що додається опустіть в спирт (етанол), а потім встановіть у 
шприц. Для обробки кореневого каналу помістіть препарат CHLORAXID 5,25% GEL безпосередньо в кореневий 
канал за допомогою доданого аплікатора або покрийте препаратом обраний інструмент для кореневих 
каналів. Обробіть канал, промийте фізіологічним розчином за допомогою голки з боковим отвором. Промийте 
поперемінно з EDTA. Дію повторіть кілька разів. 
Виріб призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для одноразового 
використання. Багаторазове використання аплікатора може становити небезпеку вторинної інфекції. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
УВАГА! Під час промивання кореневих каналів, між промиванням гіпохлоритом натрію і хлоргексидину 
диглюконат застосовувати фізіологічний розчин солі, що запобігає утворенню бурого осаду. Промивати рясно. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Дотримуватися особливої обережності під час застосуванні при перфораціях. Може діяти дратівливо на 
слизову оболонку порожнини рота, очі і шкіру. У разі контакту негайно промити великою кількістю води і 
звернутися до лікаря. У разі ковтання не викликати блювоту. Слід випити велику кількість води і звернутися до 
лікаря. При роботі з продуктом обов'язково слід використовувати коффердам. Застосовувати захисні 
рукавички, захисні окуляри, захисний одяг. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 2-8 ° C (у холодильнику). Захищати від дії прямих сонячних 
променів. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності зазначений на первинній упаковці. Після 
відкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання. 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Виробник допускає транспортування продукту протягом не більше 10 днів при температурі не вище 40 ° C. 
Короткочасне транспортування в зазначеному діапазоні температур не впливає на безпеку і ефективність 
продукту протягом усього терміну придатності продукту. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ 
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 
УПАКОВКА 
Шприц, що містить 2 мл препарату, комплект одноразових аплікаторів. 
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