
GLUCO-CHeX gel 2% 
Гель для обробки кореневих каналів 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 
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СКЛАД: хлоргексидину диглюконат 2%, гелева основа. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Препарат GLUCO-CHEX GEL 2% призначений для застосування під час  лікування кореневих каналів, сприяє механічній 
обробці кореневих каналів. Зволожує канал, при механічній обробці, слизькі речовини, що містяться в препараті 
полегшують введення інструменту в канал і зводять до мінімуму можливість поломки інструменту в каналі. 
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ 
Перед початком процедури аплікатор, що додаються, слід обов'язково промокнути в спирті (етиловий спирт), а потім 
встановити на шприці. Препарат ввести в кореневий канал за допомогою ендодонтичного інструменту або за допомогою 
шприца з доданим аплікатором, одночасно виконуючи механічну обробку каналу. 
Препарат призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для одноразового 
використання. Оброблений канал промити фізіологічним розчином або дистильованою водою. 
Багаторазове використання аплікатора може створювати небезпеку вторинної інфекції. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. 
УВАГА! Не застосовувати в поєднанні з гіпохлоритом натрію, через можливості утворення бурого осаду, який складно 
видалити. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Слід дотримуватися особливої обережності при обробці каналу в районі анатомічного отвору, так як це може призвести 
до перфорації кореня ендодонтичним інструментом. Препарат може діяти дратівливо на очі і шкіру. У разі контакту 
промити великою кількістю води. Якщо подразнення не проходить звернутися до лікаря. У разі вживання не викликати 
блювоту. Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в недоступному для дітей місці. Захищати від впливу прямих сонячних променів. Термін придатності зазначений 
на первинній упаковці. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°C. Після відкриття упаковки термін 
придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного використання. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ  
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 
УПАКОВКА 
Шприц, що містить 5 мл або 10 мл препарату, дозатор, з'єднувач, одноразові аплікатори. 
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