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Гель для обробки кореневих каналів 

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

Склад: динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА 15%), базовий гель. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Препарат ENDO-PREP гель використовують для хіміко-механічної обробки кореневих каналів. ЕДТА, що міститься 
у препараті сприяє усуненню солей із кальцинованих каналів та пульпи, що дозволяє прискорити висушування і 
формання каналів. Мастильні матеріали, що містяться в препараті полегшують введення інструмента у канал і 
зводять до мінімуму можливість його поломки. 

ВИКОРИСТАННЯ 

Перед використанням слід занурити аплікатор, що додається у спирті (етиловий спирт), а потім приєднати до 
шприца. Після відкриття канала промийте його з гіпохлоритом натрію. Заповнити канал зуба за допомогою 
доданого аплікатора або помістити препарат безпосередньо на ендодонтичному інструменті. Під час механічної 
обробки каналу промивати гіпохлоритом натрію. Ретельно вимивайте препарат з каналів і пульпової камери 
розчином гіпохлориту натрію. Продукт призначений для повторного використання, в той час як аплікатор 
повинен бути використаний тільки один раз. Повторне використання аплікатора може становити небезпеку 
вторинної інфекції. 

Протипоказання 

Не слід використовувати у пацієнтах з підвищеною чутливістю до інгредієнтів. Не залишайте виріб в каналі або в 
камері зуба між візитами. Це може привести до надмірного розм'якшення дентину. 

Запобіжні заходи 

Необхідно дотримуватися особливої обережності при розробці каналу в безпосередній близькості до 
анатомічного отвору, так як це може призвести до перфорації кореневого каналу за допомогою інструменту. 
Може викликати подразнення очей і шкіри. У разі контакту промити великою кількістю води. Якщо подразнення 
не проходять, зверніться до лікаря. При попаданні всередину не викликайте блювоту. Пийте багато води. 
Зверніться до лікаря. При роботі з препаратом використовуйте коффердам. Одягайте рукавички, захисні окуляри 
і захисний одяг. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.  

Після відкриття термін дії не змінюється за умови ущільньного закривання після кожного використання.  

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ 

Порожні упаковки повинні бути утилізовані або повернуті виробникові. 

УПАКОВКА 

Шприц, що містить 2 мл, 5 мл або 10мл препарату, одноразові аплікатори. 

                         25°C                                                                                         
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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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