
Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtěte návod k použití, který je součástí dodávky,

a dodržujte v něm uvedené pokyny. Zvláštní pozornost přitom věnujte bezpečnostním pokynům.

Popis výrobku
Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder se používá pro subgingivální ošetření včetně léčeb parodontidy a periimplantitidy.

Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder je určen k použití v práškových tryskacích přístrojích běžných na trhu. Při použití přístroje se prosím

řiďte příslušným návodem k použití.

Tento návod k použití uschovávejte po celou dobu používání výrobku.

Aplikace
Tento prášek odstraňuje subgingivální biofilm a doporučuje se pro následující čisticí postupy:

• Odstranění parodontálního biofilmu.

• Uchování implantátů (včetně leštění titanem).

• Pro další ošetření po první aplikaci v parodontální léčbě.

Konkrementy a zubní kámen pomocí prášku KaVo PROPHYflex Perio Powder odstraňovat nelze.

Pokyny pro léčbu
V případě plochých parodontálních kapes (až 5 mm) postřikujte zub z každé strany max. po dobu 5 sekund na každou kapsu.

Paprsek přitom nenasměrujte na jeden bod, nýbrž hýbejte jím v kruhu, abyste tak docílil rovnoměřného čištění.

Úhel hrotu násadce vůči zubu může ležet v rozmezí 30° až 60°. Čím menší je úhel, tím hlubší je

vstřikování prášku do kapsy.

Kontraindikace
Pacienti trpící chronickou bronchitidou nebo astmem se v žádném případě nesmí ošetřovat práškovým tryskacím přístrojem. Paprsek

ze vzduchu a prášku by mohl vyvolat potíže s dýcháním.

Náchylné osoby mohou reagovat citlivě na glycin. Pokud zpozorujete alergické reakce, tak

léčbu a použití výrobku přerušte a prášek z úst úplně odstraňte.

Léčba hlubokých parodontálních kapes může vést k bakteriemii. Proto prosím mějte na vědomí nezbytná omezení pro

ošetřování rizikových pacientů (všeobecně oslabený imunitní systém, endokarditida).

Nenasměrujte práškový paprsek na zubní výplně či korunky a můstky, jelikož restaurace by tím mohly být poškozeny.

Pokyny pro léčbu

Pacient a zubař musí nosit ochranu zraku.

Zubař musí nosti ústenku a rukavice.

Používejte velkou odsávací kanylu Vaší zubařské soupravy.

Na rty pacienta naneste Vaseline®.

Po použití glycinového prášku si umyjte ruce.

Po použití glycinového prášku očistěte obličej pacienta (např. vlhkou utěrkou).

Všeobecné informace
• Nepřekročujte na zásobníku uvedenou maximální výšku plnění práškem.

• Tento prášek neobsahuje cukr.

Skladování a trvanlivost              Symboly
Skladovací teplota: -10 °C až +25 °C (14 °F až +77 °F)

Přepravní teplota: -10 °C až +60 °C (14 °F až +140 °F)

Chraňte před vlhkostí.

Relativní vlhkost vzduchu: 5 % až 95 %, nekondenzující.

Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa (10 psi až 15 psi).

Dbejte na datum trvanlivosti

• Neskladujte prášek v blízkosti zdrojů tepla.

• Skladování při -10°C až 25°C a 10% až 95% relativní vlhkosti vzduchu.

• Prášek před použitím protřepejte

• Nádobku s práškem po použití zase uzavřete víčkem.

• Prášek je použitelný po dobu 2 let. Nepoužívejte prosím po upršení datumu trvanlivosti.

Pro supragingivální ošetření je také k dostání:
• Prášek PROPHYflex Pulver® v provedeních Orange (obj. č. 1.007.0014), Berry (obj. č. 1.007.0015),

 Cherry (obj. č. 1.007.0016) a Mint (obj. č. 1.007.0017).

• PROPHYpearls® (obj. č. 1.002.0342).
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Značka GOST.

Dodržujte návod k použití.

Recyklovatelný.

Značka CE (Communauté Européenne). Výrobek s touto

značkou odpovídá a příslušné směrnice ES.

Výrobce.

Datum výroby.

Výrobní šarže.

Množství.

Nepoužívejte opakovaně - pouze k jednorázovému použití

Prášek KaVo PROPHYflex Perio Powder před použitím protřepejte.


