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ΠΡΗΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ 

                      Μόλν γηα νδνληηαηξηθή ρξήζε 

ENDO PREP CREAM 

θεύαζκα δηαιπηηθνύ παξάγνληα γηα ηε ρεκηθή θαη κεραληθή παξαζθεπή ηνπ ξηδηθνύ ζωιήλα. 

ΤΝΘΔΖ: δηλάηξην άιαο, ην ππεξνμείδην ηεο νπξίαο, λεξνύ PH, πξνππιελνγιπθόιε                          0434 

ΔΝΓΔΓΔΗΓΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 

Σν πξνϊόλ βνεζά ζηελ αθαίξεζε ηωλ αιάηωλ αζβεζηίνπ θαη ηνπ πνιηνύ από απαζβεζηωκέλεο ξηδηθώλ ζωιήλωλ, πνπ 

επηηξέπεη ηνλ ηαρύηεξν θαζαξηζκό θαη δηακόξθωζε ηωλ θαλαιηώλ. 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε ππνριωξηώδεο λάηξην έρεη επίδξαζε ζηελ ιεύθαλζε ηωλ δνληηώλ πνπ κπνξεί 

λα απνρξωκαηηζηεί ωο ζπλέπεηα ηεο λέθξωζεο. 

Ο αθξόο πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη ωο απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο κεηαμύ ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηεο νπξίαο θαη NaOCl 

επηηξέπεη λα αθαηξέζεηε ηα ππνιείκκαηα θαη ηα ζπληξίκκηα από ηελ νδνληίλε θαλάιη κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ. 

Υάξε ζηηο νπζίεο ιηπαληηθώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξνϊόλ, είλαη πνιύ πην εύθνιν λα εξγαζηεί κε ηα κέζα ηνπ ξηδηθνύ 

ζωιήλα θαη ηνλ θίλδπλν ζξαύζεο ηνπ εξγαιείνπ ζην ξηδηθό ζωιήλα ειαρηζηνπνηείηαη 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΩ 

Πξηλ από ηε ζεξαπεία βπζίδεηε ηελ αηζπιηθή αιθνόιε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζηε ην πάλω ζηε ζύξηγγα. Αλνίμηε 

ην ζθξάγηζκα θαη μεπιύλεηε κε ππνριωξηώδεο λάηξην. Σνπνζεηήζηε ηελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνηιόηεηα ηωλ δνληηώλ 

κέζω ηνπ ζπλεκκέλνπ εθαξκνζηή ή ηνπνζεηήζηε άκεζα ζην όξγαλν ηνπ ξηδηθνύ ζωιήλα. 

Πξνεηνηκάζηε ην θαλάιη κεραληθά, ελώ ην μέπιπκα κε ππνριωξηώδεο λάηξην ηαπηόρξνλα. 

Ξεπιύλεηε ηελ πξνεηνηκαζία από ηα θαλάιηα θαη ηελ θνηιόηεηα ηνπ δνληηνύ κε ππνριωξηώδεο λάηξην κέρξη ε 

δηαδηθαζία βξαζίκαηνο έρεη ηειεηώζεη. 

Πξνϊόλ πνπ πξννξίδεηαη γηα πνιιαπιή ρξήζε, εθηόο από ην απιηθαηέξ πνπ είλαη γηα κία κόλν ρξήζε. 

Πνιιαπιέο ρξήζε ηνπ απιηθαηέξ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνλ θίλδπλν κόιπλζε. 

ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξνϊόλ γηα ηνπο αζζελείο κε ππεξεπαηζζεζία ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πξνϊόληνο. 

ΠΡΟΟΥΖ 

Δίλαη εξεζηζηηθό γηα ην βιελλνγόλν ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, ην δέξκα θαη ηα κάηηα. 

ε πεξίπηωζε επαθήο μεπιύλεηε ακέζωο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

ηελ πεξίπηωζε θαηαλάιωζεο ηνπ πξνϊόληνο κελ θάλεηε εκεηό. Πηείηε  άθζνλν λεξό. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 

Απαξαίηεηε ε ρξήζε γαληηώλ, πξνζηαηεπηηθά ξνύρα θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, ελώ δνπιεύεηε κε ην πξνϊόλ. 

ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 

Να θπιάζζεηαη ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ζε ζεξκνθξαζία άλω ηωλ 2-15° C  

Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά. 

 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ζύξηγγα 2ml, 5ml, 10ml 

 

 

       


