DiaDent

Gutapečové čepy

Účel použití
Pevná gutaperča používaná k plnění kořenových kanálků
Příprava před použitím
1. Před použitím produktu zkontrolujte datum použitelnosti a ujistěte se, že na něm není špína,
prach nebo jakékoli cizí látky. Gutaperču nepoužívejte, je-li příliš tvrdá a není pružná.
2. Přečtěte si a seznamte se s návodem výrobce a důkladně si prostudujte průvodce krok za
krokem.
3. Před ošetřením si připravte všechno potřebné příslušenství a nástroje.
Pokyny pro použití
Za účelem vyplnění kořenového kanálku musí stomatolog dodržovat následující kroky.
1. Vyberte hlavní gutaperčový kužel, který bude pasovat do apexu, a před vyplňováním
kořenového kanálku zkontrolujte pracovní délku. Odřízněte před vložením do kanálku
nepotřebný hrot kuželu gutaperči.
2. Jakmile umístíte gutaperčový čep do kanálku, zhotovte RTG snímek, na němž zkontrolujte,
zda je gutaperčový čep umístěn 1 mm od apexu a do kořenového kanálku dokonale pasuje.
3. Odstraňte gutaperčový čep z kanálku a vysušte kanálek papírovým čepem. Vyberte kořenový
nástroj o jedno číslo menší, než byl nástroj použitý k perforaci kanálku. (Je možné použít také
profesionální endodontický nástroj.) Naneste na kořenový nástroj pečetidlo a rozprostřete jej
uvnitř kanálku. Akci zakončete nanesením pečetidla na zhruba 1 mm hrotu gutaperčového
čepu a vložte čep do kořenového kanálku.
4. Tento postup je nejzákladnější metodou. Stomatolog však může uvážit použití většího počtu
gutaperčových čepů nebo jiného způsobu provedení ošetření založeného na příznacích
pacienta.
Gutaperčové čepy jsou pro jednorázové použití. Nepoužívejte je opakovaně.
Údržba po použití
Gutaperčové čepy, které se nepoužijí, se musí po ošetření uložit do obalu, aby se zabránilo
kontaminaci a skladovat při pokojové teplotě.
Manipulace a skladování
1. Skladujte při pokojové teplotě.
2. Uchovávejte mimo hořlavých a výbušných materiálů a tepla.
3. Nepromíchejte nebo nezpřeházejte produkty během manipulace.
4. Skladujte odděleně od jiných produktů odlišných velikostí a typů.
Upozornění týkající se použití
Obecná upozornění a varování
1. Produkt smí používat pouze stomatologičtí odborníci. Musí se důsledně dodržovat pokyny
pro použití.
2. Nepoužívejte u pacientů, kteří trpí zánětem nebo alergií na produkt.
3. Tento produkt je pouze pro vnější použití a pro vnitřní použití musí být předepsán.

4. Před zahájením ošetření zakryjte dýchací ústrojí pacienta kofferdamem.
5. Po použití těsně uzavřete víčkem.
Upozornění ohledně použití
1. Před umístěním gutaperčového čepu zkontrolujte veškeré případné infekce uvnitř
kořenového kanálku.
2. Použijte stejnou velikost a tloušťku kořenového nástroje a gutaperčového čepu.
3. Po zákroku zhotovte RTG snímek, abyste ověřili úplnost zaplnění kanálku.
Symboly
Použijte do
Sériové číslo
Konzultujte návod k použití
Výrobce
Autorizovaný zástupce v EU
Teplotní omezení
Uchovávejte v suchu
Uchovávejte mimo slunečního světla
Nesterilní
Upozornění
Pouze pro jednorázové použití
Doba použitelnosti
4 roky od data výroby
Záruka a omezení odpovědnosti
Společnost DiaDent Group International vymění produkt, který se ukáže jako vadný. Společnost
DiaDent Group International nepřijímá odpovědnost za jakákoli poškození nebo ztráty, přímé nebo
následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití produktu popsaným způsobem. Před použitím
je na odpovědnosti uživatele posoudit vhodnost produktu pro jeho zamýšlené použití. Uživatel
přejímá veškerá rizika a odpovědnost spojenou s použitím produktu.
Evropský zástupce
DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS
Almere, the Netherlands
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