
GLUCO-CHeX 2% 
Рідина для промивання кореневих каналів 

 
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 

ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ  
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   СКЛАД: хлоргексидину диглюконат 2%, очищена вода 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Рідина призначена для промивання кореневих каналів, та для очищення від залишків оброблюваної тканини. 
Сприяє механічній обробці кореневих каналів. Зволожує канал при механічній обробці. 
Адаптер з кришкою для забору препарату в шприц 
1. Відкрутіть ковпачок пляшки. 
2. Прикрутите адаптер до пляшки. 
3. Для використання зніміть синій ковпачок, закріпіть кінець шприца в отворі адаптера, нахиліть пляшку з 
препаратом вверх дном і наберіть рідину в шприц, утримуючи адаптер. Потім встановіть пляшку на стільниці у 
вертикальному положенні і обережно вийміть 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 ЗАСТОСУВАННЯ 
Препарат ввести в канал за допомогою шприца з голкою з боковим отвором, одночасно обробляючи канал 
механічно. Рясно промити канали, в кількості близько 10 мл рідини на 1 канал. 
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 
Може діяти дратівливо на слизову оболонку порожнини рота і очі, в разі контакту промити водою. При ковтання 
не викликати блювання. Слід випити велику кількість води і звернутися до лікаря. При роботі з продуктом 
використовувати коффердам. Також необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту (окуляри, маска 
захисна, рукавички). 
ДОЗАТОР НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ! 
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 
Пляшка, що містить 200 г або 400 г препарату, адаптер з кришкою, дозатор. 
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