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NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU VITAPEX

PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU VITAPEX NASAĎTE NOVOU ŠPIČKU.

VYPLŇOVÁNÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ BEZ UCPÁVACÍCH ŠPIČEK:
- Připravte kořenový kanálek, potom ho vypláchněte a vysušte.
- Přiložte špičku stříkačky Vitapex na vzdálenost 2–4 mm od apexu. 
  Pro snadnější přístup ke kanálku je možné špičku ohnout.
- Stlačováním pístu postupně nanášejte pastu.
- Během vyplňování kanálku stříkačku pomalu odtahujte.
- Po nanesení pasty do kanálku stříkačku vyjměte a očistěte od veškeré
  přebytečné pasty.
- Jako při běžném postupu doplňte vypl ování kořenového kanálku korunkovou
  výplní z materiálů, jako je zinkoxid-eugenolový cement nebo zinkofosfátový
  cement.

Mléčné zuby: případy pulpektomie nebo infikovaného kořenového kanálku:
- Naneste pastu stejnou technikou, jak je popsáno výše. Pamatujte, že bude
  docházet k fyziologické resorpci kořene. Rychlost resorpce pasty se blíží
  rychlosti resorpce kořene.

U dvojitého kořenového kanálku:
- Stříkačka by měla být zavedena poblíž apexu. Začněte vyplňovat Vitapexem.
  Když se pasta stočí zpět do dřeňové dutiny, stříkačku pomalu vytáhněte.
  Při manipulaci je třeba postupovat opatrně, aby se pasta nevytlačila.

METODA DVOJITÉHO VYPLŇOVÁNÍ S PŘÍPRAVKEM FLEX POINT:
Tradiční nebo korunková metoda:
- Po přípravě a vyčištění kořenového kanálku zasuňte špičku stříkačky Vitapex 
  po celé délce kořenového kanálku až do apikální oblasti.
- Stlačením pístu naneste do apikální oblasti malé množství pasty; pasta 
  apikální oblast pokryje a vydezinfikuje a zároveň stimuluje ukládání a léčbu
  tvrdých nánosů.
- Zvolte Flex Point, který odpovídá poslednímu nástroji použitému při tvarování
  kanálku, a vložte jej do kanálku.
- Po umístění nasaďte vedle přípravku Flex Point špičku Vitapexu a vstříkněte
   pastu, která vyplní prostor mezi stěnami kanálku.
- Postupně, v souvislosti s tím, jak pasta vyplňuje kanálek, začněte stříkačku
  vytahovat.
- Jako při běžném postupu doplňte vyplňování kořenového kanálku korunkovou
  výplní z materiálů, jako je zinkoxid-eugenolový cement nebo zinkofosfátový
  cement.

S přípravkem Flex Point a tmelem:
- V periapikálních částech kanálku použijte Vitapex a vyplňujte pevným tmelem
  Dentalis s přípravkem Flex Point.
- Doporučujeme tmel Dentalis, protože jeho aktivní složky jsou podobné u
  Vitapexu.  
DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ:
- Před vložením do kanálku nasaďte na stříkačku špičku.
- Po každém použití špičku zlikvidujte a nasaďte uzávěr (špičky jsou
  jednorázové).
- Stříkačku a píst před použitím a po použití vždy vyčistěte ubrouskem
  napuštěným alkoholem nebo podobným prostředkem.

POZOR:
- Výrobek nepoužívejte u pacientů, kteří trpí alergií nebo podrážděním na Vitapex
  nebo jodové sloučeniny.
- Pokud se u pacienta projeví přecitlivělost, přestaňte výrobek používat a
  kontaktujte lékaře.
- Vitapex se nemá dostat do styku s ústní sliznicí nebo pokožkou. Pokud se do
  takového styku dostane, odstraňte ho tamponem smočeným v etanolu a potom
  vypláchněte vodou nebo fyziologickým roztokem.
- Vitapex se nesmí dostat do styku s očima. Pokud ke styku s očima dojde,
  okamžitě je vypláchněte vodou nebo fyziologickým roztokem a vyhledejte
  očního lékaře.
- U pacientů, kteří trpí hypertyreózou, je při používání přípravku Vitapex
  zapotřebí opatrnosti.
- V těhotenství se použití přípravku Vitapex nedoporučuje.
- Elementární jod uvolňovaný z jodoformu se může systémově vstřebávat, takže
  při přecitlivělosti na jod může způsobit erytémovou vyrážku. Jod může také
  ovlivnit testy funkce štítné žlázy.
- Nevytlačujte pastu nadměrnou silou; mohli byste pacientovi způsobit akutní
  bolest.
- Využívejte stupnici, abyste nadbytečnou pastou nepřeplnili apex zubního
  kanálku.
- Při ošetřování dolních molárů věnujte pozornost poloze mandibulárního kanálu.
- U horních molárů věnujte pozornost poloze čelistní dutiny.
- Vitapex používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.

SKLADOVÁNÍ:

- S přípravkem Vitapex smí pracovat a manipulovat pouze školený zubní
  personál.
- Výrobek skladujte při pokojové teplotě.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Po použití nasaďte na stříkačku uzávěr a uložte ji do speciálního neprůsvitného
  pouzdra.
- Datum použitelnosti je vytištěno na obalu a na štítku.

- Před použitím se ujistěte, že je špička na stříkačku pevně nasazená, a vytlačte
  malé množství pasty, abyste si ověřili, že ze špičky vytéká. Pokud by špička
  nebyla nasazená pevně, mohla by se tlakem pístu uvolnit.

- Na píst příliš netlačte. Pokud se špička zdá být ucpaná, vyměňte ji.

- Na držadlo nádoby lze nasunout zasouvací nástavec; manipulace je pak lehčí 
  a pastu lze snadněji nanášet z jakéhokoli úhlu.
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