
 CITRIC ACID 40% 2409 

РІДИНА ДЛЯ ПРОМИВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ 

 
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НИЖЧЕ НАВЕДЕНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ 

ПРЕПАРАТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

СКЛАД: лимонна кислота 40% у водному розчині. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Препарат використовується під час ендодонтичного лікування для промивання кореневих каналів. Сприяє механічному очищенню кореневого 

каналу. Видаляє змазаний шар зі стінок кореневого каналу оголюючи дентинні канальця. Це сприяє ретельному очищенню каналів від залишків 

пульпи, а потім повному проникненню герметика. Лимонна кислота є речовиною не токсичною для організму людини. Також не викликає 

екологічних загроз. 

Адаптер з кришкою для набору препарату в шприц. 

1. Відкрутіть ковпачок пляшки. 

2. Прикрутіть адаптер до пляшки. 

3. Для використання зніміть синій ковпачок, закріпіть кінець шприца в отвір адаптера, нахилити пляшечку з препаратом догори дном і наберіть у 

шприц рідину, утримуючи адаптер. Потім встановіть пляшку на стіл у вертикальному положенні та обережно витягніть шприц з рідиною з адаптера. 

Рекомендується використання шприців luer-lock з гумовим поршнем. 

4. Після кожного використання закрийте адаптер синьою кришкою. 

5. Для транспортування видаліть адаптер і закрийте пляшку кришкою. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 

Препарат вводиться у канал за допомогою шприца з голкою з боковим отвором, одночасно розробляючи канал механічно. Після застосування 

промийте канал  фізіологічним розчином. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 

Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не залишайте препарат в каналі і в порожнини зуба до 

наступного прийому. Це може призвести до надмірного розм'якшення дентину. 

Запобіжні заходи 

Дотримуйтесь особливої обережності при використанні у перфораційних отворах. Продукт подразнює очі. При попаданні в очі промити великою 

кількістю води. Уникайте тривалого контакту зі шкірою - може викликати подразнення. При роботі з продуктом використовуйте кофердам. 

Одягайте рукавички, захисні окуляри і захисний одяг. Особливу обережність слід проявити у лікуванні дітей через небезпеку надмірного 

розм'якшення твердих тканин зуба. Продукт повністю біорозкладаний. 

ДОЗАТОР НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ! 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати в закритій оригінальній упаковці при кімнатній температурі до + 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗБОВТАТИ! 

Термін придатності знаходиться на первинній упаковці.  Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного 

закриття після     кожного     використання. 

Порожні контейнери повинні бути утилізовані або повернуті виробникові. 

УПАКОВКА: 
Флакон, що містить 200 г або 400 г, адаптер з кришкою, що загвинчується, диспенсер.      
                                                25°C                                                                                                

  PPH  CERKAMED Войцєх Павловскі 
37-450 Стальова Воля, Польща 

Вул. Квятковскєго, 1                               
                                                                                                                              Тел./факс 0048 15 842-35-85 
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Уповноважений представник 
в Україні та адреса: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ» 

 

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,  

м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;  

phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 

e-mail: info@ivodent.com.ua 

 www.ivodent.com.ua 

 

mailto:info@ivodent.com.ua

