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Опис:
Fluor Protector - це захисний фторлак для зменшення чутливості зубів і профілактики
карієсу. Він містить фторид.

Склад:
1 г засобу Fluor Protector містить:
Біс {4 - [2- (дифторгідроксисиліл) етил ] - 2 -метоксициклогексил} [N,N- (триметилгексан 1,6 - диіл)дикарбамат] (9 мг) (фторсилан).
Це відповідає 1 мг фториду.
Допоміжні речовини: етилацетат, ізопентил пропіонат, поліуретановий лак

Показання:
-

Терапія підвищеної чутливості зубів в області шийки

-

Підвищення резистентності емалі

-

Довготривала профілактика карієсу

Протипоказання:
При відомій алергії на один чи декілька компонентів від застосування Fluor Protector спід
відмовитись.

Побічні явища:
Під час контакту засобу Fluor Protector зі слизовою ясен може спостерігатися незначне
відчуття печіння. Також в окремих випадках не виключені реакції (алергічні) підвищеної
чутливості. Відповідно до поточного стану знань часточки фторлаку, що проковтнулись,
вважаються безпечними.

Застосування:
Засіб Fluor Protector вимагає професійного нанесення стоматологами, стоматологамигігієністами або їх асистентами з відповідними навичками, забезпечуючи профілактичне
лікування для пацієнтів усіх вікових груп. Зазвичай засіб Fluor Protector застосовується
кожні півроку. За інтенсивної терапії Fluor Protector може застосовуватися частіше.
Звичайна ампула: вміст розрахований на 2-3 зубні ряди.
Ампула VivAmpoule: вміст розрахований на 1 зубний ряд.
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Поетапна процедура:
1.

Ретельно очистіть поверхню зуба.

2.

Забезпечте суху ділянку за допомогою ватних тампонів і струменю повітря.

3.

Відкрийте ампулу VivAmpoule, скориставшись вбудованим засобом для відкриття,
або помістіть звичайну ампулу на пластикову основу та відкрийте за допомогою
вбудованого засобу для відкриття

4.

Нанесіть тонкий шар засобу Fluor Protector за допомогою відповідного аплікатора
(як-от щітки Vivabrush або звичайної щітки). Для нанесення засобу у проксимальні
ділянки скористайтеся зубним флосом.

5.

Рівномірно розподіліть і висушіть фторлак (можна скористатися шприцом для
продування).

6.

Вийміть ватні тампони через 1 хв.

7.

Попросіть пацієнта не ополіскувати ротову порожнину.

Вказівки для пацієнтів:
Після нанесення засобу Fluor Protector пацієнтам слід утримуватися від прийняття їжі або
чищення зубів протягом 45 хв.

Рекомендації:
Засіб Fluor Protector слід використати одразу після відкриття ампули VivAmpoule або
звичайної ампули, оскільки матеріал випаровується.

Примітки:
Високозаймисте.
Продукт містить етилацетат.
Тримати подалі від джерел займання.
-

Розлитий фторлак слід негайно видалити, щоб запобігти отвердженню.

-

Не можна використовувати в поєднанні із синтетичними брекетами.

Не допускайте контакту фторлаку з водою або очищувальними розчинами на
основі води. Протягом 12 год. після розлиття фторлаку для його видалення можна
скористатися ацетоном або етилацетатом. Примітки: спершу перевірте поверхні
робочого обладнання на стійкість до дії розчинників. Після тривалішого періоду
часу розлитий фторлак можна видалити тільки механічним способом.
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Вказівки з зберігання:
-

Зберігайте засіб Fluor Protector при температурі 2-28 °С.

-

Термін зберігання: див. термін придатності (за умови цілісності оригінальної
упаковки).

-

Не використовуйте продукт після завершення зазначеного терміну придатності.

Зберігати в недоступному для дітей місці!
Використовувати тільки в зуболікувальних цілях!
Цей продукт розроблений для використання в стоматологи та має використовуватися тільки
відповідно до інформації з його використання. Виробник не несе відповідальності за збитки,
спричинені використанням з іншою метою та такі, що спричинилися внаслідок невідповідного
використання. Користувач повинен під свою відповідальність перевірити продукцію перед
використанням на предмет її придатності та можливостей використання в цілях, які не були чітко
вказані в інструкції з використання.
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