Захисний лак із фтором

Інструкція з використання
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ВИРОБНИК:
"Івоклар Вівадент АГ"
FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн

Опис
Fluor Protector N - це захисний лак з фтором, для десенсибілізації й профілактики карієсу.

Склад
Етанол, вода, плівкоутворювальний агент, ароматизатори, фторид амонію 1,5%
(відповідає 7700 ppm фтору).

Показання
-

лікування гіперчутливих шийок зуба

-

підвищення резистентності емалі зубів до кислот

-

довгострокова профілактика карієсу

-

після відбілювання зубів

Протипоказання
При відомій алергії на компоненти Fluor Protector N від його нанесення слід відмовитися.

Побічна дія
При контакті зі слизовою оболонкою може виникнути короткочасне легке печіння, яке
згодом проходить.

Застосування
Нанесення Fluor Protector N виконується лікарем-стоматологом або персоналом
стоматологічної клініки.
Вказівка: для дітей молодше 7 років, які систематично одержують фтор (таблетки із
фтором), приймання таких таблеток слід на кілька днів призупинити після застосування
Fluor Protector N, щоб уникнути передозування фтору.
У звичайному випадку нанесення Fluor Protector N виконується один раз у півроку. При
високому ризику захворювання карієсом або ерозії показані більш короткі інтервали
нанесення.
Вмісту пляшечки вистачає для нанесення на 30 повних зубних рядів.
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Крок за кроком
1.

очищення поверхні зуба.

2.

відносне висушування області нанесення (наприклад, ватяними тампонами).

3.

необхідну кількість викласти на скло або подібну підставку, пляшечку закрити.

4.

нанести лак тонким шаром за допомогою аплікатора або пензлика.

5.

лак залишити сохнути протягом 1 хв., потім видалити ватяні тампони.

6.

відразу ж після лікування рот не полоскати, тільки сплюнути.

Порада для пацієнта
Після нанесення Fluor Protector N протягом години не можна вживати їжу й напої.

Умови зберігання
-

пляшечку після використання відразу ж ретельно закривати

-

горючий. Зберігати вдалині від джерел тепла

-

після закінчення строку придатності матеріал не використовувати

-

зберігання при 2-28°С

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