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ΠροφύλαξηPLUS 
Οδηγίες χρήσης  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ 
Διαβάστε αυτό το έγγραφο «Οδηγίες χρήσης» πριν το χειριστείτε. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από 
οδοντίατρο. 
ΕΙΔΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ 

 
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ 

Όνομα προϊόντος ProphyPLUS Εφάπαξ δόση pk 200 φλιτζάνια 

Όνομα Εταιρείας Τελειον Συν Λτδ 

Διεύθυνση Εταιρείας  6 Westwood Court, Μπρουνέλ Ρόουντ, Τότον, Χάμσαϊρ, SO40 3WX, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τηλέφωνο Εταιρείας Αρ. +44 (0) 2380 866 677 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - 
PP010/0100 Προφυλακτική Μέντα μίας δόσης  
PP010/0101 ProphyPLUS μίας δόσης χοντρό μέντα  
PP010/0102 ΠροφυλακτικόPLUS Μονής Δόσης Μεσαίο Κεράσι  
PP010/ 0103 ProphyPLUS μονής δόσης χοντρό κεράσι  
PP010/0104 ProphyPLUS Funky γεύσεις μίας δόσης με 200 αυτοκόλλητα 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ένα μείγμα γυαλιστικών και καθαριστικών που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια 
διαδικασιών οδοντιατρικής / ορθοδοντικής υγιεινής.  Κάθε φλιτζάνι περιέχει αρκετή πάστα για μία μόνο θεραπεία 
προφύλαξης..   Το προϊόν περιέχει φθόριο, δεν θεωρείται υποκατάστατο άλλων μορφών επεξεργασίας φθορίου. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
1. Χρησιμοποιώντας μια γωνία προφύλαξης, γεμίστε το κύπελλο ή το πινέλο πιέζοντας το πρόσωπο του 

κυπέλλου ή βουρτσίστε μέσα στην πάστα ενώ τρέχετε τη γωνία σε χαμηλή ταχύτητα. 
2. Διατηρήστε μια γρήγορη και ελαφριά αφή έτσι ώστε οι άκρες του κυπέλλου να ανοίγουν ελαφρώς ενώ 

συνεχίζετε την κίνηση στο δόντι.  Πρέπει να διατηρείται επαρκής πάστα στο κύπελλο για να αποφευχθεί η 
υπερθέρμανση της επιφάνειας του δοντιού. 

3. Η εκκένωση του σάλιου συνιστάται για να αποφευχθεί η αραίωση και η κατάποση της πάστας. 
4. Ξεπλύνετε το στόμα με ψεκασμό νερού. 
  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ! 
Η πάστα προφύλαξης πρέπει να αποβάλλεται και να μην καταπίνεται. 
Το προϊόν περιέχει 1,23% φθοριούχο νάτριο, η ναυτία μπορεί να προκύψει από υπερβολική κατάποση φθορίου.   
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
  
 Προσοχή 

Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή. 

 
 

ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.   Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.    
Ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία για την ημερομηνία λήξης.  
  
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης 
Δείτε το pot για τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης. 
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