MEDI-KORD
Pletená bavlněná nit pro retrakci
pohyblivých dásňových kapes.
SLOŽENÍ:
1 cm obsahuje:
MEDI-KORD 7
DL-Adrenalini hydrochloridum 40-120
µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus
80-200 µg
MEDI-KORD 8
DL-Adrenalini hydrochloridum 40-140
µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus
100-220 µg
MEDI-KORD 9
DL-Adrenalini hydrochloridum 60-180
µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus
200-360 µg
MEDI-KORD 10
DL-Adrenalini hydrochloridum 60-220
µg
Zinci Phenolsulfonas Octahydricus
480-680 µg
VLASTNOSTI /ÚČINKY
MEDI-KORD
vytváří
retrakci
pohyblivé dásňové kapsy. Přidáním
adstringentu (zinkfenolsulfát) do
bavlněné nitě mohl být snížen obsah
adrenalinu o 75%, aníž by byla
snížena účinnost adrenalinu. MEDIKORD je pletená bavlněná nit
saturovaná roztokem DL-adrenalinu
HCl a zinkfenolsufátem. Normální
dásňová tekutina aktivuje medikaci,
která ihned stahuje pohyblivé zubní
kapsy způsobem, který nemá za
následek poškození tkáně, ale plně
působí na celou tkáňovou oblast.
MEDI-KORD je určen pouze pro
použití v zubním lékařství!
FARMAKOKINETIKA
Pro MEDI-KORD není k dispozici
žádná farmakokinetická studie.

INDIKACE/ MOŽNOSTI POUŽITÍ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

MEDI-KORD používejte tehdy, kdy se
doporučuje retrakce dásňových
kapes jako opatření předcházející
elastickému impresnímu materiálu
nebo
před
nasazením
kapslí,
korunek, mostů, plnění apod.

Někdy, při kontaktu se sliznicí ústní
tkáně, se mohou objevit řídké
případy
projevů
hypersenzitivní
reakce.

DÁVKOVÁNÍ / POUŽITÍ

Při současném užívání tricyklických
antidepresiv
se
zesiluje
sympatomimetický efekt adrenalinu.

Pro nejlepší účinek se doporučuje
používat suchou techniku (která
nesmáčí retrakční nit kapalinou).
Použijte tolik nití vhodné velikosti,
abyste obtočili s malým přesahem
celý krček každého zubu, který má
být stažen. Kolem každého zubu by
měla být dvě obtočení, pokud to
dovoluje mezizubní prostor. Pro lepší
účinek MEDI-KORDu obtočte kolem
zubu jemnou nit a vložte ji do zubní
dásňové kapsy. Konce nechte
trochu
přesahovat
a
křížení
zpevněte ve stejném směru silnější
nití. Ponechte nitě působit 3 až 5
minut. Pokud se má použít impresní
materiál, odstraňte jen silnější nit a
slabší nit ponechejte pod hranicí
tkáně, dokud není impresní proces
dokončen. Pak můžete odstranit i
jemnou nit.
OMEZENÍ POUŽITÍ
KONTRAINDIKACE
Kardiovaskulární potíže, diabete,
hypertonie nebo hyperthyroiditida.
Přecitlivělost na jednu z obsahových
látek.

INTERAKCE

PŘEDÁVKOVÁNÍ
Při předepsaném způsobu použití
MEDI-KORD není možné žádné
předávkování.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
ŽIVOTNOST
Životnost MEDI-KORD je minimálně 3
roky, pokud je skladován při běžné
pokojové teplotě. Datum spotřeby
je uveden na každém balení.
BALENÍ
MEDI-KORD balení obsahuje 183 cm
nepřerušené nitě.
MEDI-KORD
je
dostupný
velikostech 7, 8, 9, 10.

ve

Výrobce:
La Maison Dentaire SA
FL-9496 Balzers

VAROVÁNÍ
Export a marketing: MEDIREL SA
Používejte obvyklá opatření pro
používání adrenalinu, např. mějte
připravenou kyslíkovou masku nebo
možnost
dostatečné
ventilace
prostoru.
TĚHOTENSTVÍ/ KOJENÍ
Kategorie
těhotenství
tř.
C;
k dispozici
nejsou
kontrolované
studie na zvířatech ani těhotných
ženách. Za těchto okolností použijte
MEDI-KORD jen tehdy, pokud je
potenciální prospěch větší než
potenciální
riziko
pro
foetus.
K dispozici není žádná informace o
možném
transferu
látky
do
mateřského mléka.
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