
Fluor Defender 
Захисний лак з фтором для дітей  

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

 

СКЛАД: фторсілан 0,1% (1600 ppm F-), НЕМА, допоміжні речовини. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

- Зміцнення стійкості емалі 

- Профілактика карієсу 
Завдяки вмісту фтору має ремінералізуючу дію на емаль. Створює захисну плівку на поверхні зуба. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
1. Очистити поверхню зубів. 
2. Висушити стиснутим повітрям або валиками. 
3. Ізолювати робочу зону за допомогою кофердама. 
4. Перед вживанням збовтувати флакон. Відкрити ампулу (флакон) і вилити в приготовану посудину приблизно 
3 краплі препарату. 
5. Нанести рівномірно тонкий шар препарату пензликом з набору. 
6. У разі вузьких міжзубних проміжків можна використовувати зубну нитку. 
7. Висушити м'яким потоком стиснутого повітря мінімум 30 секунд. 
8. Зняти кофердам. 
9. Не їсти і не полоскати рот протягом принаймні 45 хвилин після процедури. 
Лакування можна повторювати кожні шість місяців, а у випадку підвищеного ризику карієсу - кожні 3 місяці. 
Флакон з продуктом призначений для 2-3 пацієнтів з повним комплектом зубів, пензлик – одноразового 
використання. Повторне використання пензлика може створювати ризик вторинної інфекції. 
Не слід набирати препарат, занурюючи пензлик безпосередньо у флакон. Лак не вимагає полімеризації 
світлом. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати у дітей до 3 років. 
Не застосовувати продукт у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів. 
Не застосовувати за наявності супутньою запалення. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Застосовувати тільки після зняття запального стану. 
При роботі з продуктом використовувати кофердам, рукавички, захисні окуляри і захисний одяг. Препарат 
може викликати подразнення слизової оболонки, шкіри і очей. Може викликати алергію. У разі контакту 
негайно змити водою. Проковтування великої кількості може бути шкідливе для організму. При проковтуванні 
не викликати блювоту, випити води, при появі будь-яких небажаних симптомів звернутись до лікаря. 
Увага: продукт легкозаймистий. Містить етилацетат. Тримати здалеку від джерела вогню. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці за температури до 25°С. 
Берегти від сонячного проміння. 
Щільно закривати після використання. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 
Термін придатності вказаний на етикетці продукту. 
Примітка: Після відкриття продукт зберігає свої властивості протягом 6 місяців. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ 
Використану упаковку слід утилізувати або повернуті виробникові. 
ФОРМА ВИПУСКУ 
Флакон, що містить 1 мл препарату, одноразові пензлики. 
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PPH CERKAMED Войцєх Павловскі 
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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 
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