Захисний лак із фторидом

Інструкція з використання

ТІЛЬКИ Rx
Дата складання інформації:
2016-11-10/ Перегляд 1
641305/WW

ВИРОБНИК:
"Івоклар Вівадент АГ"
Бендерерштрассе 2
FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн
www.ivoclarvivadent.com

Опис:
Fluor Protector S - це захисний фторлак для зменшення чутливості зуба та профілактики
карієсу.

Склад
Етанол, вода, полімер, допоміжна речовина, сахарин, м'ятний ароматизатор, 1,5% фторид
амонію (відповідає 7700 частин/млн. фториду).

Показання
-

Лікування гіперчутливості шийок зубів

-

Підвищення резистентності емалі до кислоти

-

Довготривала профілактика карієсу

-

Лікування гіперчутливості після відбілювання зубів

Протипоказання
При відомій алергії на один чи декілька компонентів від застосування Fluor Protector S слід
відмовитись.

Побічні явища
При контакті продукту зі слизовою оболонкою може бути короткочасне відчуття печіння.

Застосування
Fluor Protector S призначений для нанесення стоматологом.
Fluor Protector S можна використовувати для пацієнтів будь-якої вікової групи.
Примітка: Діти віком до семи років, що приймають системні фториди (таблетки, що
містять фтор), не повинні отримувати таке лікування протягом кількох днів після
застосування Fluor Protector S, щоб уникнути передозування фтору.
Як правило, нанесення Fluor Protector S здійснюється один раз на півроку. Проте можуть
бути показання для коротшого інтервалу нанесення, наприклад, у випадку високого ризику
карієсу або ерозії.
Дозувальна туба 4 г: вмісту упаковки вистачає приблизно на 17 повних комплектів зубів.
Дозувальна туба 7 г: вмісту упаковки вистачає приблизно на 30 повних комплектів зубів.
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Одноразове дозування: вмісту вистачає на один повний ряд зубів.

Поетапна процедура
1.

Очистіть поверхню зубів.

2.

Забезпечте сухість за допомогою ватних тампонів, валиків та відсмоктувача слини
або струменя повітря.

3.

а)

Одноразове дозування: від'єднайте фольгу з упаковки одноразового
дозування; нанесіть лак безпосередньо з цієї упаковки.

b)

Дозуючий тюбик: розмістіть необхідну кількість у посудині для змішування або
аналогічній посудині та закрийте тюбик.

4.

Нанесіть тонкий шар за допомогою Vivabrush G.

5.

Зачекайте одну хвилину, доки лак висохне; потім видаліть ватні тампони.

6.

Після лікування попросіть пацієнта виплюнути те, що міститься в ротовій порожнині
(без промивання).

Вказівки для пацієнтів
Після нанесення Fluor Protector S протягом однієї години слід утримуватися від уживання
їжі та пиття.

Зберігання
-

Ретельно закривайте дозуючий тюбик одразу після використання.
Упаковки з одноразовим дозуванням та Vivabrush G призначені лише для
одноразового використання.

-

Продукт дуже вогненебезпечний, тому його необхідно тримати подалі від джерел
займання.

-

Не використовуйте продукт після завершення зазначеного терміну придатності,

-

Зберігайте при температурі 2-28°С (36-82°F),

Зберігати в недоступному для дітей місці!
Використовувати тільки в стоматології!
Цей продукт розроблений для використання в стоматології й має використовуватися тільки
відповідно до інформації з його використання. Виробник не несе відповідальності за збитки,
спричинені використанням з іншою метою чи такі, що спричинились внаслідок невідповідного
використання. Крім того, користувач на свою відповідальність повинен перевірити продукцію перед
її використанням на предмет її придатності та можливостей використання в цілях, що не були
вказані в інформації по використанню. Описи та наведені дані не містять гарантій властивостей
матеріалу.
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