
Fluor Defender
Desensitizér s fluorem pro děti

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: 0,1% fluorsilan (1 600 ppm F), HEMA, pomocné látky. 

URČENÍ
- Posílení odolnosti skloviny
- Prevence zubního kazu
Díky obsahu fluoru působí remineralizačně na sklovinu. Vytváří na povrchu ochranný film.

ZPŮSOB POUŽITÍ
1. Očistěte povrch zubů
2. Vysušte pomocí proudu vzduchu a válečků z ligninu.
3. Ohraničte pracovní oblast pomocí kofferdamu.
4. Přípravek před použitím protřepejte. Otevřete lahvičku a nakapejte do předem připravené nádobky cca 3 
kapky přípravku.
5. Přiloženým štětečkem naneste rovnoměrně tenkou vrstvu.
6. U úzkých mezizubních prostor použijte dentální nit.
7. Vysušte mírným proudem vzduchu minimálně po dobu 30 sekund.
8. Odstraňte kofferdam.
9. Po zákroku nejezte a nevyplachujte ústní dutinu minimálně po dobu 45 minut.
Lakování lze opakovat jednou za 6 měsíců a v případě zvýšeného rizika vzniku zubního kazu maximálně 
jednou za 3 měsíce.
Lahvička výrobku je určena pro 2–3 pacienty s kompletním chrupem, štěteček slouží k jednorázovému použití. 
Při opakovaném použití štětečku hrozí riziko sekundární kontaminace. Je zakázáno namáčet štětečku přímo v 
lahvičce. Lak nevyžaduje vytvrzování světlem.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte u dětí před ukončeným 3 rokem života.
Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku. Nepoužívejte, pokud u pacienta pro-
bíhá zánětlivý stav.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Používejte výhradně po vyléčení zánětlivého stavu.
Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Přípravek může dráždit 
sliznice, kůži a oči. Může vyvolávat alergii. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití vel-
kého množství může působit škodlivě. V případě požití nevyvolávejte zvracení, vypijte vodu, pokud se objeví 
jakékoliv obtíže, vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění: hořlavina. Obsahuje ethylacetát. Skladujte mimo dosah zdrojů ohně.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření. Po použití těsně uzavřete. 
Skladujte mimo dosah dětí. Doba použitelnosti je uvedena na obalu. 
Upozornění! Výrobek si po otevření uchovává své vlastnosti po dobu 6 měsíců.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY
Lahvička obsahuje 1 ml přípravku, jednorázové štětečky.
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