
 ENDO-SOLution PREMIUM     2409 
Рідина для розширення кореневих каналів 

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

СКЛАД: динатрію едетат (ЕДТА 17%), поверхнево активні речовини, вода фармацевтичної якості, допоміжні речовини. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
ENDO-SOLUTION PREMIUM застосовується для хіміко-механічної обробки кореневих каналів. Препарат відновлює 
прохідність і прискорює очищення каналу, видаляє змащений шар, відкриваючи гирла дентинних канальців. Динатрію 
едетат (ЕДТА), що міститься в препараті вимиває іони кальцію і магнію, що призводить до розм'якшення поверхневого 
шару дентину, полегшуючи його усунення та очищення каналу. 
Адаптер з кришкою для забору 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 ЗАСТОСУВАННЯ 
Для відновлення прохідності кореневого каналу ввести в канал 2-3 краплі рідини ENDO-SOLUTION PREMIUM, одночасно 
виконуючи механічну обробку каналу близько 30 с. Промити фізіологічним розчином солі. Повторити дію кілька раз. 
Рекомендується полоскання з гіпохлоритом натрію (CHLORAXID). 
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 
Слід дотримуватися особливої обережності при застосуванні у зонах перфорації. Препарат може діяти дратівливо на очі і 
шкіру. У разі контакту промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. У разі вживання не викликати блювоту. 
Випити велику кількість води. Зв'язатися з лікарем. При роботі з продуктом використовувати коффердам. Використовувати 
рукавички, захисні окуляри і захисний одяг. 
ДОЗАТОР НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІДИНИ! 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі нижче 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін 
придатності вказано на первинній упаковці. Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови 
щільного закриття після кожного використання. 
ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА 
Використані упаковки слід передати для утилізації або повернути виробникові. 
УПАКОВКА 
Пляшечка, що містить 120 мл препарату, адаптер з кришкою, дозатор. 
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