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Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski 

                ul . E.Kwiatkowskiego 1 

                37 - 450 Stalowa Wola 

                POLAND 

CANAL CLEAN 
Tekutina pro výplach a vysoušení kořenových kanálků 

PŘED POUŽITÍM PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE 

POUZE PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ 

SLOŽENÍ: izopropylalkohol, ethyl acetát, aceton 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Produkt CANAL CLEAN se používá během dentálního ošetření k výplachu kořenových kanálků. 
Urychluje vysychání kořenových kanálků před jejich vyplněním. 
Adaptér se zátkou pro nasátí tekutých přípravků do stříkačky 
1. Odšroubujte uzávěr láhve. 
2. Umístěte adaptér na hrdlo láhve a pevně stlačte. 
3. Abyste mohli láhev použít, odstraňte modrou zátku, našroubujte konec injekční stříkačky na otvor 
adaptéru, obraťte láhev s přípravkem vzhůru nohama a nasajte tekutinu do stříkačky, zatímco držíte 
adaptér.  Pak položte láhev na stůl ve vzpřímené poloze a opatrně odšroubujte injekční stříkačku od 
adaptéru. Doporučuje se používat stříkačku se závitem Luer Lock a gumovým pístem. 
4. Po každém použití uzavřete otvor adaptéru modrou zátkou. 
5. Při převozu odstraňte adaptér a láhev řádně uzavřete víčkem. 
POKYNY PRO POUŽITÍ 
Po přesné přípravě kořenového kanálku použijte CANAL CLEAN jako poslední prostředek; aplikujte 
produkt stříkačkou s endodontickou jehlou a následně vysušte kanálek papírovými hroty. 
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Nepoužívejte produkt u pacientů se zvýšenou citlivostí na jakoukoli složku přípravku. 
VAROVÁNÍ 
Může způsobit podráždění pokožky. Dráždí sliznici dutiny ústní. V případě kontaktu okamžitě 
vypláchněte vodou. Produkt dráždí oči. V případě kontaktu vypláchněte okamžitě dostatečným 
množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte dostatečné množství vody.  
Nevyvolávejte zvracení. 
Vyhledejte lékařskou pomoc. Může způsobovat ospalost a závrať. 
Při práci s produktem použijte rubber-dam. Je nezbytné použít ochranné rukavice, ochranné brýle a 
ochranný oděv. 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v původním obalu při teplotě do 25 °C. 
Udržujte mimo dosah dětí. 
Datum exspirace je uvedeno na obale. 
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Jakmile je obal otevřen, datum exspirace se nemění, i když je obsah po každém užití řádně 
zabezpečen. 
ZACHÁZENÍ S OBALEM PRODUKTU 
Prázdné obaly by měly být zlikvidovány zodpovědně. 
BALENÍ 
Láhev o obsahu 45 ml přípravku, adaptér se zátkou, dávkovač 


