Προφυλακτική Πάστα
Οδηγίες Χρήσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Προφυλακτική Πάστα για την αντιμετώπιση της ευαισθησίας της οδοντίνης και της μετεγχειρητικής ευαισθησίας.
Όνομα Προϊόντος

Προφυλακτική Πάστα

Επωνυμία Εταιρείας

Perfection Plus Ltd

Διεύθυνση Εταιρείας
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PP095/4000 – Eco+ Medium Mint 300g
PP095/4001 – Eco+ Coarse Orange 300g
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δεν περιέχει φθοριούχες ενώσεις. Περιέχει μόνο φυσικές αρωματικές ύλες. Το μείγμα στιλβωτικών ουσιών που χρησιμοποιείται
στις διάφορες ποιότητες στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απομάκρυνσης της πλάκας και της πέτρας χωρίς σημαντική τριβή του
σμάλτου.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η προφυλακτική πάστα είναι η θιξοτροπική: εάν το επιθυμείτε, η ρευστότητα της πάστας μπορεί να αυξηθεί με ήπια ανάμειξη
με σπάτουλα πριν από τη χρήση. Επανατοποθετήστε το καπάκι μετά από τη χρήση. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε
τη με συνδυασμό οδοντογλύφανου προφυλακτικού τύπου και λάστιχου/βούρτσας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Γεμίστε το λάστιχο/βούρτσα με πάστα και χρησιμοποιήστε το σε χαμηλή ταχύτητα πάνω από κάθε επιφάνεια δοντιού,
διασφαλίζοντας ότι το άκρο του λάστιχου/βούρτσας πηγαίνει κάτω από το ελεύθερο περιθώριο της ουλοδοντικής σχισμής.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε δόντι μέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μη κερωμένο οδοντικό νήμα για την απομάκρυνση τυχόν περίσσειας πάστας στις μεσοδόντιες περιοχές.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Επανατοποθετήστε το καπάκι μετά από τη χρήση. Φυλάσσετε σε δροσερές και ξηρές συνθήκες.
Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.
Μην επαναχρησιμοποιείτε την κενή συσκευασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εκθέτετε ασθενείς ή χρήστες με γνωστή αλλεργία σε κανένα από τα συστατικά αυτού του υλικού. Αποφύγετε την επαφή με
το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα
επιμείνουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Ο αριθμός παρτίδας θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία. Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία
παρασκευής σε μορφή μήνα, έτους και ημέρας με αριθμητικό επίθημα για την αποκλειστική ταυτοποίηση της παρτίδας του
υλικού. Μη χρησιμοποιείτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.
Perfection Plus Ltd
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