Prophy Paste
Instrukcja stosowania
WAŻNE
Przed przystąpieniem do używania pasty zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji stosowania. Produkt jest przeznaczony
wyłącznie do użytku profesjonalnego.
SPECJALNA FORMUŁA DO STOSOWANIA W STOMATOLOGII

IDENTYFIKACJA
Pasta do profilaktyki służy do leczenia wrażliwości zębiny oraz wrażliwości pozabiegowej.
Nazwa produktu

Prophy Paste

Nazwa firmy

Perfection Plus Ltd

Adres firmy
Firmowy nr telefonu

6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Wielka Brytania
+44 (0) 2380 866 677

KOD PRODUKTU
PP010/0001 — Perfection Plus Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 250 g
PP010/0002 — Perfection Plus Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
PP010/0046 — Perfection Plus Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy) 250 g
PP010/0047 — Perfection Plus Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
PP095/4000 — Eco+ Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 300 g
PP095/4001 — Eco+ Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 300 g
PP010/0051 — Perfection Plus Oil Free Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
PP010/0054 — Perfection Plus Oil Free Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g
PP010/0053 — Perfection Plus Oil Free Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
PP010/0052 — Perfection Plus Oil Free Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g
FUNKCJE
Pasta nie zawiera fluoru, w jej skład wchodzą wyłącznie naturalne aromaty. Mieszanka substancji o właściwościach ściernych
o różnym stopniu ziarnistości służy do maksymalnie skutecznego usuwania płytki oraz kamienia nazębnego bez nazębnej bez
istotnego ścierania szkliwa.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Pasta profilaktyczna ma właściwości tiksotropowe: w razie potrzeby można zwiększyć płynność pasty poprzez delikatne jej
mieszanie łopatką. Po użyciu zamknąć wieczko. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosować przy użyciu kątnicy do czynności
profilaktycznych i gumki/szczoteczki.
INSTRUKCJA STOSOWANIA
Napełnić szczoteczkę/gumkę pastą i po ustawieniu niskiej prędkości opracowywać
poszczególne powierzchnie zębowe, dopilnowując, aby krawędź gumki/szczoteczki znajdowała
się poniżej wolnego brzegu bruzdy dziąsłowej. Powtarzać procedurę w odniesieniu do każdego
zęba, aż wszystkie eksponowane powierzchnie zostaną opracowane. Do usuwania nadmiaru pasty przez
miejsca interproksymalne można użyć niewoskowanej nici dentystycznej.
PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA
Po użyciu zamknąć wieczko. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Utylizować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Nie wprowadzać do kanalizacji.
Nie używać ponownie pustych opakowań.
OSTRZEŻENIE
Nie narażać pacjentów ani użytkowników ze stwierdzoną alergią na jakikolwiek składnik tego materiału na kontakt z nim.
Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu płukać obficie wodą, a jeżeli objawy się utrzymują, zwrócić się do
lekarza.
PRZESTROGA
Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu związanego z produktem, należy zgłosić ten fakt producentowi i kompetentnym władzom.

KOD PARTII / TERMIN WAŻNOŚCI
Numer partii należy przytaczać w całej korespondencji. Kod partii obejmuje otwartą datę produkcji w formacie miesiąc, rok i dzień,
z przyrostkiem numerycznym mającym na celu unikalną identyfikację partii materiału. Nie używać po upływie terminu ważności.
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Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com

Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St. Marys Place
Dublin, Ireland
D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com

Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta
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