Rocanal Imediat
Je určen pro okamžité
chemické
odstranění
infikovaného obsahu kanálku
po mechanickém čištění.
Složení: POVIDON – JODOVÝ
KOMPLEX(PVP-I),
POLYETYLÉNGLYKOL, VODA
Všeobecný princip: není
nutná medikace při více
sezeních, ale kanálek se
vyčistí ihned až ke špičce
během jediného sezení.
Vlastnosti:
1. Okamžité
působní
na
všechny
materiály
obsažené v gangréně
2. Působení i za přítomnosti
organických látek (krev,
hnis)
v kyselém
i
alkalickém pH.
3. Viditelný při použití (nejedná
se o tekutinu, ale pastu)
4. Účinek deodorující
5. Žádné
známky
toxicity
(méně než jodová tinktura
např.)
6. Snadné použití a odstranění
7. Výrobek
není
nepříjemný
nebezpečný.
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8. Má lubrikační účinek na
kanálkové nástroje.
9. Nezabarvuje zuby.

10. Nenapadá
periapikální
tkáně a klinicky je dobře
snášený,
pokud
se
dostane na periapikální
tkáně.
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8. ponechte kanálek prázdný
( obsahem zbytků ROCANAL
IMEDIAT) a zub provizorně
uzavřete. Nechte takto asi
jeden týden.

OPERATIVNÍ
POSTUP
1.
Otevřete
kanálek
a
vyčistěte pulpální komoru
dokud nedosáhnete dobré
viditelnosti
kanálkového
průchodu.

9. zhruba po jednom týdnu
kanálek
otevřete,
vypláchněte a vysušte. Pak
kanálek definitivně uzavřete
ROCANALem
PERMANENT
GANGRENE.

2. zaveďte do kanálku nástroj
pro
čištění
vhodného
průměru, sterilní a natřený
pastou ROCANAL IMEDIAT.
Čistěte první část.

10. pokud chcete mít krém
tekutější, přidejte kapku vody.
ROCANAL IMEDIAT lze rovněž
používat
jako
lubrikační
prostředek
při
přípravě
kanálku živého zubu.

3. tento postup opakujte tak
dlouho, až při tomto sezení
dosáhnete
po
etapách
apexu.
4. Pečlivě čistěte kanálek
nástrojem
potřeným
ROCANALEM IMEDIAT.
5.
po
předpokládaném
dosažení
apexu
udělejte
rentgenový
snímek
(a
porovnejte
s prvním
snímkem).
Při
snímkování
ponechte nástroj zavedený
v kanálku (kanálcích).
6. DŮLEŽITÉ! PROVRTEJTE o 1
mm
špičku
jemným
rozšiřovačem kanálku (č. 15
nebo 20). PARADOXNÍ JEV:
díky lehkému provrtání špičky
se
vyhneme
reakci
s periapikální oblastí!
7. ihned poté nastříkejte malé
množství
antibiotickokortikosteroidní
pasty
skrz

Použití:
Uchovávejte
v chladnu. Používejte sterilní
materiál. Zvláštní upozornění
a varování pro použití nejsou.
Nežádoucí vedlejší účinky:
žádné
Výrobce:
La
Maison
Dentaire FL-9496 Balzers

Export
a
marketing:
MEDIREL SA
CH-6982 Agno, Switzerland
E mail: info@medirel.ch
Dovoz a distribuce v ČR:
GLAX s.r.o.
Malodoubská 502
460 08 LIBEREC
www.glax.eu; info@glax.eu
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