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Wskazówki użycia ćwieków papierowych 

• Ręcznie zwijane dla zapewnienia dodatkowej 

chłonności  

• Bardzo wysoka chłonność 

• Dostępne oznaczenie długości 

• Dostępne w różnych rozmiarach i opakowaniach 

• Oznaczone kolorami  

 

Wskazania i cele zastosowania 
Saczki papierowe śluza do osuszania kanału 

korzeniowego przed obturacyjną i do czyszczenia 

kanałów korzeniowych, które mają być uszczelniane 

podczas zabiegów endodontycznych.  

  

Instrukcje użycia 
1. Zmierzyć długość kanału korzeniowego  

2. Wybrać saczek papierowy, który odpowiada 

rozmiarowi ostatniego pliku użytego w kanale 

korzeniowym.  

3. Osuszyć kanał korzeniowy za pomocą saczków 

papierowych. 

4.  Na jeden kanał korzeniowy używa się około 10 

do 15 saczków.  

5. Uszczelnienie lub cement nakłada się przy użyciu 

saczków papierowych. 

 

Przestrogi 
1. Używać wyłącznie sterylnych saczków 

papierowy. 

2. Nie należy używać zgiętych lub uszkodzonych 

saczków. 

3. Zachować ostrożność, aby uniknąć przepełnienia 

lub martwej przestrzeni po nałożeniu 

uszczelnienia lub cementu. 

4. Użyć bezzwłocznie po nałożeniu uszczelnienia 

lub cementu. 

5. Nieużywane saczki papierowe przechowywać w 

chłodnym miejscu. 

6. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych.  

7. Nie używać ponownie, aby zapobiec zakażeniom 

krzyżowym. (Wtórne infekcje, takie jak patogeny 

i wirusy pochodzące ze śliny lub krwi)  

 

Przechowywanie 
Przechowywać w temperaturze pokojowej 1℃~30℃ 

 

Okres przydatności  
5 lat od daty produkcji 
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Symbol Znaczenie (norma, w stosownych przypadkach 

 

Producent/ Producent legalny (ISO 15223-1) 

 

Data produkcji (ISO 15223-1) 

 

Numer katalogowy (ISO 15223-1) 

 

Kod partii materiałowej (ISO 15223-1) 

СЄ 1639 Symbol CE oraz numer identyfikacyjny 

 

Przechowywać z dala od światła słonecznego  

(ISO 15223-1) 

 

Nie używać ponownie (ISO 15223-1) 

 

Zapoznać się z instrukcją użytkowania (ISO 15223-1) 

 

Uwaga (ISO 15223-1) 

 
Ograniczenia temperaturowe (ISO 15223-1) 

 

  

Autoryzowany przedstawiciel WE 

 

  
Zużyć do dnia (ISO 15223-1) 

 

Nie sterylizować ponownie (ISO 15223-1) 

 

Produkt wysterylizowany za pomocą 

napromieniowania (ISO 15223-1) 
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