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Опис
Cervitec® Plus - це захисний лак, яким покривається чутливий дентин у випадку оголеної
шийки зуба. Містить антимікробні компоненти хлоргексидин і тимол. Вони захищають
поверхню зуба, зменшуючи активність бактерій.

Склад
Етанол, вода, акрилат-сополімер, вінілацетат-сополімер і
Хлоргексидинацетат ........................................................ 1%
Тимол................................................................................ 1%

Показання
-

захист відкритих поверхонь коренів

-

лікування гіперчутливої шийки зуба

-

зменшення активності бактерій на поверхні зуба

Протипоказання
При відомій алергії на компоненти Cervitec Plus, слід відмовитися від його використання

Попередження
У рідких, одиничних випадках, хлоргексидин може викликати алергічні реакції.

Побічна дія
При контакті зі слизовою оболонкою може виникнути легке короткочасне подразнення, яке
згодом проходить. Хлоргексидин може привести до короткочасних змін кольору тканин
зуба й реставрації.

Застосування
Cervitec Plus призначений для професійного використання лікарем-стоматологом,
лікарем-гігієністом або його асистентом. Cervitec Plus може використовуватися при
лікуванні пацієнтів усіх вікових груп. Звичайно Cervitec Plus наносять один раз у квартал.
При проведенні інтенсивного курсу лікування Cervitec Plus може бути нанесений частіше.
Об'єму однієї пляшечки Free Stand Single Dose Cervitec Plus достатньо для обробки
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одного повного зубного ряду, об'єму однієї туби достатньо для обробки приблизно 20-30
повних зубних рядів.

Крок за кроком
1.

Ретельне очищення поверхні зуба.

2.

Висушування ватяними тампонами й повітрям.

3.

a) Single Dose:
Видалити плівку із пляшечки Single Dose; лак брати прямо із пляшечки Single
Dose.
б) Туба:
Три краплі помістити на скло або аналогічну поверхню, тубу закрити.
При відкритті й закритті туби тримати її вертикально, кришкою нагору. При
витягуванні рідини тримати її вертикально, кришкою вниз.

4.

Локально нанести тонкий шар лаку за допомогою аплікатора Vivadent або пензлика
(див. ілюстрацію); за допомогою зубної нитки - на апроксимальні поверхні.

5.

Залишити лак висохнути; можна обдути повітрям.

6.

Через 30 сек. видалити ватяні тампони.

7.

Після лікування не полоскати рот.

Порада для пацієнта
Після нанесення Cervitec Plus протягом 1 години не вживати їжу й не пити.
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Особлива вказівка
Застосування Cervitec Plus у разових дозах Single Dose тільки для 1 одного
пацієнта дає можливість виключити ризик перехресної інфекції між пацієнтами.
Аплікатор призначений для одноразового застосування й не стерилізується.

Умови зберігання:
-

тубу після використання відразу ж щільно закрити

-

зберігати при температурі 2-8°С

-

легко займисте. Зберігати вдалині від джерел відкритого полум'я

-

строк зберігання: див. строк придатності на етикетці/упакуванні.

Зберігати в місці, недосяжному для дітей!
Тільки для застосування в стоматології!
Продукт був розроблений для застосування в стоматології й підлягає використанню тільки
відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за застосування в інших
цілях або за використання, що не відповідає інструкції. Крім того, споживач зобов'язаний під свою
відповідальність перевірити продукт перед його використанням на відповідність і можливість
застосування для поставлених цілей, якщо такі цілі не вказані в інструкції з використання.
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