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1   Pokyny pre užívateľa

Vážený užívateľ,
Spoločnosť KaVo Vám praje veľa radosti s Vaším novým kvalitným produktom.
Aby ste mohli pracovať bez porúch, hospodárne a bezpečne, dodržiavajte prosím
dolu uvedené pokyny.

Cieľová skupina
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2   Bezpečnosť

2.1   Popis bezpečnostných upozornení

Výstražný symbol

NEBEZPEČENSTVO

Úvod opisuje druh a zdroj nebezpečenstva.
Tento odsek opisuje možné následky nedodržania pokynov.
▶ Voliteľný krok obsahuje potrebné opatrenia na zabránenie nebezpečen‐

stvám.

Tu uvedené bezpečnostné pokyny s troma stupňami nebezpečenstva pomáhajú
zabrániť vecným škodám a poraneniam.

POZOR

POZOR
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť vecné škody alebo ľahké až
stredne ťažké zranenie.

VÝSTRAHA

VÝSTRAHA
označuje nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť ťažké alebo smrteľné zrane‐
nie.

NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO
označuje maximálne ohrozenie v situácii, ktorá môže bezprostredne spôsobiť
ťažké alebo smrteľné zranenie.

2.2   Určenie účelu – správne použitie

Prášok PROPHYflex a prípravok PROPHYpearls® sú
▪ určené na použitie v prístrojoch KaVo PROPHYflex 2 a KaVo PROPHYflex 3

a na stomatologické preventívne ošetrovanie v oblasti zubného lekárstva. Pro‐
dukty nie je dovolené používať na akýkoľvek iný účel, takéto konanie môže
viesť k ohrozeniu osôb. Prášok PROPHYflex a prípravok PROPHYpearls® sú
spolu s prístrojmi KaVo PROPHYflex 2 alebo KaVo PROPHYflex 3 určené na
nasledovné použitie: Čistenie zubných povrchov, odstraňovanie zafarbení a
zubných povlakov, čeľustná ortopédia, zapečatenie štbín, protetika, ošetrenie
zubov za účelom ich konzervácie alebo estetickej úpravy. Pozrite si tiež poky‐
ny na používanie.

▪ Prášok PROPHYflex a prípravok PROPHYpearls® sú medicínske produkty vy‐
robené podľa príslušných národných zákonných ustanovení.
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Podľa týchto ustanovení musí odborný pracovník používať PROPHYflex 2 a
PROPHYflex 3 v spojení s práškom PROPHYflex a PROPHYpearls® iba na uve‐
dený účel pri dodržaní
▪ platných ustanovení o ochrane pri práci
▪ platných opatrení na zabránenie zraneniam
▪ a tohto návodu na použitie.

V zmysle týchto ustanovení je povinnosťou užívateľa
▪ používať iba bezchybné pracovné prostriedky
▪ dbať na správny účel použitia
▪ chrániť seba, pacienta a ďalšie osoby pred nebezpečenstvom.

2.3   Bezpečnostné upozornenia

POZOR

Použitie na pacientovi.
U pacientov, ktorí musia dodržiavať diétu bez obsahu/s nízkym obsahom soli, u
pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, chronickým ochorením dýchacích
ciest a chronickou hnačkou sa prášok PROPHYflex nesmie používať.
▶ V tomto prípade skontrolujte, či sa ošetrenie dá alternatívne vykonať pomo‐

cou prípravku PROPHYpearls®.

POZOR

Nežiaduce účinky pri ošetrení zariadením PROPHYflex.
V mimoriadnych prípadoch, predovšetkým pri patologických ďasnových chobo‐
toch (> 3 mm), léziách sliznice, priamom kontakte s kožou alebo kontakte s mäk‐
kým tkanivom a/alebo nesprávnej manipulácii, môže dôjsť k vzniku emfyzému.
▶ Doba použitia prístroja na práškový postrek by mala byť čo najkratšia. Zaria‐

dením PROPHYflex neopracúvajte dentín, cement koreňa, demineralizovanú
sklovinu, výplne ani okraje výplní. Kovové povrchy sa po expozícii môžu javiť
ako matné. Tento efekt sa dá znovu odstrániť leštením zuba.

POZOR

Nebezpečenstvo pri použití zariadenia PROPHYflex na ďasne.
Môže dôjsť k poškodeniu ďasna.
▶ Prúdom prášku nemierte na ďasno. Pracujte vždy od červenej k bielej časti.

POZOR

Nebezpečenstvo vplyvom zafarbenia.
Zuby sú po ošetrení absolútne čisté a cuticula dentis (zubná blanka) je úplne od‐
stránená. Pretože cuticula dentis sa vytvorí obsahom bielkovín v slinách až po 2
až 3 hodinách, nemajú zuby počas tejto doby žiadnu prirodzenú ochranu pred
zafarbením.
▶ Upozornite svojich pacientov na to, že 2 až 3 hodiny po ošetrení nesmú faj‐

čiť, piť čaj, kávu ani požívať iné farbiace potraviny.
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POZOR

Alergické reakcie na prášok PROPHYflex.
Primiešané príchuťové látky môžu vo výnimočných prípadoch spôsobovať u pa‐
cientov alergické reakcie.
▶ Opýtajte sa na to pacienta a zvoľte vhodný prášok.
▶ Pre pacientov s náchylnosťou na alergie je k dispozícii prípravok PROPHY‐

pearls® bez príchute.

POZOR

Z oblasti ošetrovania odstráňte všetky diely, resp. produkty, s citlivými povrchmi.
Utieranie handričkou môže na citlivých povrchoch ľahko spôsobiť vznik škraban‐
cov.
▶ Jemné usadeniny prášku najjednoduchšie odstránite vysávacím zariadením.
▶ Diely, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť, môžete očistiť od zvyškov prášku

opláchnutím pod tečúcou vodou.

Upozornenie
Pacientovi namastite pery vazelínou. Zabránite tak vyschnutiu kútikov úst, resp.
tvorbe trhlín.

Upozornenie
Smie sa pracovať len s ochrannými okuliarmi (používateľ a pacient).

Upozornenie
Odporúčame používať odsávanie a masku na ústa, pretože vdychovanie prášku
zbytočne zaťažuje ošetrujúceho.

Upozornenie
Po ošetrení by si mal pacient vypláchnuť ústa vodou.

Upozornenie
Po ošetrení prípravkom PROPHYflex by sa mali všetky zubné plochy vyleštiť.

Upozornenie
Všetky prášky sú určené iba na jednorazové použitie.

Upozornenie
Prípravok PROPHYpearls® nie je rozpustný vo vode a preto môže dochádzať k
jeho nasycovaniu v odlučovači amalgámu, ktorý je treba z tohto dôvodu často
meniť.
Nasávacie hadičky ošetrovacej jednotky vyčistite po každom použití. Na vyčiste‐
nie vysajte hadičkou, ktorá sa má čistiť, asi 200 ml vody. Dbajte na to, aby boli
posúvače na upínaní nasávacích hadičiek pre kanyly zatvorené.
Prášok PROPHYflex je rozpustný vo vode, a preto sa nemôže nasycovať v odlu‐
čovači amalgámu a hadičkách.
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Upozornenie
Všetky prášky PROPHYflex sú biologicky kompatibilné.

Upozornenie
Je nutné dodržovať pokyny uvedené v návodoch na použitie k prístrojom KaVo
PROPHYflex 2 a KaVo PROPHYflex 3.
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3   Popis produktu

   

① REM-snímok prípravku prášok
PROPHYflex

② REM-snímok prípravku
PROPHYpearls®

Prášok PROPHYflex sa dodáva so štyrmi príchuťami:
▪ PROPHYflex prášok pomaranč – REF 1.007.0014
▪ PROPHYflex prášok lesné bobule – REF 1.007.0015
▪ PROPHYflex prášok čerešňa – REF 1.007.0016
▪ PROPHYflex prášok mäta – REF 1.007.0017

▪ PROPHYpearls® neutrálna príchuť - REF 1.002.0342

Hlavné zložky

Prášok PROPHYflex = kyslý uhličitan sodný, CAS č.: 144-55-8
PROPHYpearls® = uhličitan vápenatý, CAS č.: 471-34-1
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3.1   Označenie balenia

REF Referenčné číslo príp. číslo materiálu
Výrobca

Označenie GOST

Dodržujte pokyny uvedené v návode na použitie

Určené iba na jednorazové použitie

Množstvo

3.2   Podmienky pri preprave a skladovaní

Teplota: -20 °C (-4 °F) až 60 °C (140 °F)

Relatívna vlhkosť vzduchu: 5 – 95 %

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

Chráňte pred vlhkom.
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Upozornenie
Prášok treba pri správnom skladovaní (na chladnom a suchom mieste) spotrebo‐
vať do 5 rokov, dátum plnenia viď vytlačená informácia na produkte.
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4   Obsluha

4.1   Naplnenie nádoby na prášok

POZOR

Poškodenie nádoby na prášok pri páde zariadenia PROPHYflex.
Ak by zariadenie PROPHYflex s naskrutkovanou nádobou na prášok alebo sa‐
motná nádoba na prášok padli na zem, nesmie sa táto nádoba na prášok už
používať.
▶ Nádoba na prášok musí byť vo výrobe podrobená tlakovej kontrole a prípad‐

ne byť vymenená za novú nádobu na prášok.

max.

min.

▶ Nádobu na prášok naplňte do polovice.

▶ Nádobu na prášok odskrutkujte otáčaním doľava proti smeru šípky.
▶ Pred naplnením tejto nádoby prášok v dopĺňacom vrecúšku najprv dobre pre‐

traste - 1 vrecko stačí na jedno naplnenie.
▶ Nádobu na prášok naskrutkujte zvislo, otáčaním doprava v smere šípky a

utiahnite.

POZOR

Keď nádobu na prášok nebudete potrebovať, zatvorte ju.
Keď nádobu na prášok nepotrebujete, zatvorte ju gumovým uzáverom.
▶ Používajte len originálny prášok PROPHYflex a originálny prostriedok

PROPHYpearls® od spoločnosti KaVo.

Upozornenie
Ak by zostali po použití zvyšky prášku v nádobe na prášok, treba ju uzavrieť gu‐
meným uzáverom.

Upozornenie
Dbajte na údaje uvedené na kartách bezpečnostných údajov k prášku PROPHY‐
flex a prostriedku PROPHYpearls® od firmy KaVo! Môžete si ich pozrieť na strán‐
ke www.kavo.com, v rubrike „Sicherheitsdatenblätter" (Karty bezpečnostných
údajov).

4.2   Pokyny pre použitie prášku PROPHYflex

Predná časť inštrumentu sa dá otáčať, aby bolo vždy možné dosiahnuť optimálnu
pracovnú polohu.
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Práškový sprej je možné viesť od okluzálnej hranice k cervikálnemu ohraničeniu
zuba bez nebezpečenstva poranenia ďasnového chobota a väzov zubného loži‐
ska. Zafarbením biofilmu „zubného povlaku“ - napr. roztokom erytrozínu - máte k
dispozícii efektívnu, viditeľnú pomôcku, aby ste obmedzili dobu expozície na lo‐
kálne požadovanú mieru, ktorá bude viditeľná po zmiznutí červeného zafarbenia.
Mali by ste zabrániť priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna, odhalenými krčkami
zubov a slizníc. Hrot držiaka by ste mali držať asi 3 – 5 mm od povrchu zuba.

Uhol naklonenia hrotu sa mení v závislosti od pozície zubov a čisteného povrchu.
Na šetrné ošetrenie musíte zvoliť uhol naklonenia medzi prúdom prášku a osou
zuba od 60° do 90°. Mali by ste zabrániť priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna,
odhalenými krčkami zubov a slizníc. Pracujte od červenej k bielej časti.

Výkon úberu sa môže meniť u prístrojov, na ktorých je možné prestavenie hnacie‐
ho vzduchu nožným spúšťačom.

4.3   Pokyny pre použitie prípravku PROPHYpearls®

Práškový sprej je možné viesť od okluzálnej hranice k cervikálnemu ohraničeniu
zuba bez nebezpečenstva poranenia ďasnového chobota a väzov zubného loži‐
ska. Zafarbením biofilmu „zubného povlaku“ - napr. roztokom erytrozínu - máte k
dispozícii efektívnu, viditeľnú pomôcku, aby ste obmedzili dobu expozície na lo‐
kálne požadovanú mieru, ktorá bude viditeľná po zmiznutí červeného zafarbenia.
Mali by ste zabrániť priamemu stretu prúdu s okrajom ďasna, odhalenými krčkami
zubov a slizníc. Hrot držiaka by ste mali držať asi 3 – 5 mm od povrchu zuba.

Je dôležité umiestniť kanylu v uhle od 10° do 60° voči ošetrovanej zubnej ploche
kvôli zaisteniu valivého efektu a tým optimalizácii adsorpčného výkonu kužeľovi‐
tých častíc. V plochých uhloch častice PROPHYpearls® rolujú po povrchu zuba,
pričom dochádza k zachytávaniu a efektívnemu uvoľňovaniu veľkých plôch povla‐
kov vďaka poréznej štruktúre častíc PROPHYpearls®.

Výkon úberu sa môže meniť u prístrojov, na ktorých je možné prestavenie hnacie‐
ho vzduchu nožným spúšťačom.

① Uhličitan sodný (PROPHYflex prá‐
šok): Pracovný uhol 60° až 90°

② Uhličitan vápenatý
(PROPHYpearls®): Pracovný uhol
10° až 60° .
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