
Absorpční papírové čepy 

 

 

Návod k použití papírových čepů 

• Ručně rolované pro zajištěni výborné 
absorpce 

• Vysoce absorpční 
• K dispozici varianty s ryskami onzačujicimi    

délku 
• K dispozici různé velikosti a balení 
• Barevné označené 

Indikace a účel 

Papírové čepy jsou určeny k vysušení kořenových 

kanálku před obturací a k vyčištěny kořenových 

kanálků, do kterých bude zavedena výpln při 

endodontickém ošetření. 

Pokyny pro použití 

1. Změřte délku kořenového kanálku. 
2. Vyberte papirový čep, ketrý délkou odpovidá 

poslednimu, ketrý byl použit v kořenovém 
kanálku. 

3. Vysušte kořenový kanálek pomoci 

papírových čepu.   

4. Na jeden kořenový kanálek použijte asi 10 ~ 

15 čepů. 

5. Pomocí papírových čepů naneste výpln 

nebo tmel. 

Opatření 
1.   Používejte pouze sterilizované papírové čepy.  

 
 

 

Doba Použitelnosti 
5 roky od data výroby 
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2.   Nepoužívejte ohnuté či zlomené papirové čepy. 
3.   Výpln či tmel nanášejte opatrně, abyste předešli 
       přeplněni či zanecháni prázdných mist. 

4.   Výpln či tmel použijte, jakmile jsou připraveny. 

5.   Papírové čepy by po použiti měly být uchovány 

       na chladném místě. 

6.   Nevystavujte přimému slunečnimu zářeni. 

       

       

 

              přenosu infekci (sekundárni infekce způsobené  

7.   Nepoužívejte opakovaně, abyste zabránili                                             přenosu 
              Přenosu infekci (sekundárni infekce způsobené 
              patogeny a viry ve slinách a krvi). 

Skladování 

 Skladujte při pokojové teplotě 1 – 30 ° C  

EdgeEndo 

Symbol Význam (norma, pokud se uplatňuje) 

 Fabricant / Fabricant légal (ISO 15223-1) 

 
Datum výroby (ISO 15223-1) 

 
Katalogové číslo (ISO 15223-1) 
 

 
Číslo šarže (ISO 15223-1) 

СЄ 0120 Označení CE a identifikační číslo 

 
Nevystavujte působení slunečního záření (ISO 15223-
1) 

 
Jednorázové (ISO 15223-1) 
 

 Přečtěte si návod k použití (ISO 15223-1)  

 Upozornění (15223-1) 

 

 Teplotní omezení (ISO 15223-1) 

 

 
Autorizace EC Rep (ISO 15223-1) 

 

 Použitelné do (ISO 15223-1) 

 

 
Nesterilizujte opakovaně (ISO 15223-1) 

 
Sterilizováno zářením (ISO 15223-1) 
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