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Prophy Paste 
Gebruiksaanwijzing  
 
BELANGRIJK 
Lees voor gebruik deze Gebruiksaanwijzing. Dit product is uitsluitend voor professioneel gebruik. 
SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE 

 
IDENTIFICATIE 
Profylaxepasta voor de behandeling van dentinale en post-operatieve gevoeligheid. 

Naam product Prophy Paste 

Naam bedrijf Perfection Plus Ltd 

Adres bedrijf    6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, VK 

Telefoonnr. bedrijf +44 (0) 2380 866 677 

 
PRODUCTCODE 
PP010/0001 – Perfection Plus Medium Munt 250g 
PP010/0002 – Perfection Plus Medium Sinaasappel 250g 
PP010/0046 – Perfection Plus Grof Munt 250g 
PP010/0047 – Perfection Plus Grof Sinaasappel 250g 
PP095/4000 – Eco+ Medium Munt 300g 
PP095/4001 – Eco+ Grof Sinaasappel 300g 
PP010/0051 – Perfection Plus Olievrij Medium Munt 300g 
PP010/0054 – Perfection Plus Olievrij Medium Sinaasappel 300g 
PP010/0053 – Perfection Plus Olievrij Grof Munt 300g 
PP010/0052 – Perfection Plus Olievrij Grof Sinaasappel 300g 
 
EIGENSCHAPPEN 
Bevat geen fluoride en alleen natuurlijke smaakstoffen. Het schuurmiddelmengsel dat wordt gebruik in de verschillende grofheden 
zijn om zoveel mogelijk plak en tandsteen te verwijderen zonder noemenswaardig afslijten van het glazuur. 
 
INDICATIES VOOR GEBRUIK 
De prophy paste (of polijstpasta) is thixotroop: indien gewenst kan de pasta vloeibaarder worden gemaakt door vóór gebruik 
voorzichtig te spatuleren. Plaats na gebruik het deksel terug. Voor de beste resultaten gebruiken met een speciaal polijsthandstuk 
en een cup/borstel-combinatie. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
Vul de cup/borstel met pasta en laat op lage snelheid over elk tandoppervlak gaan. Zorg er hierbij voor dat de rand van de 
cup/borstel onder de vrije marge van de gingivale sulcus (het tandvlees) komt. Herhaal deze procedure bij elke tand tot alle 
blootliggende oppervlakken zijn behandeld. Flosdraad zonder wax kan worden gebruikt om 
eventuele overtollige pasta te verwijderen in interproximale gebieden. 
 
OPSLAG EN VERWIJDERING 
Plaats na gebruik het deksel terug. In koele en droge omstandigheden bewaren.  
Afvoeren in overeenstemming met alle lokale en nationale voorschriften. Niet in de afvoer gieten.  
Lege verpakkingen niet hergebruiken. 
 
WAARSCHUWING 
Stel patiënten of gebruikers met een bekende allergie voor een van de bestanddelen van dit materiaal niet bloot aan de 
pasta. Vermijd contact met de ogen en huid. In geval van contact grondig spoelen met water en medische hulp 
inschakelen als de symptomen aanhouden. 
 
LET OP 
Mocht zich een ernstig incident voordoen met het product, dan moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie. 
 
BATCHCODE/VERVALDATUM 
Het partijnummer moet op alle correspondentie worden vermeld. De batchcode bestaat uit een open productiedatum in de 
opmaak maand, jaar en dag, met daarachter een cijfer voor unieke identificatie van de partij van het materiaal. Niet gebruiken na 
de vervaldatum.                                                                                                                  
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www.perfectionplus.com 
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