
       CANAL + 

          EDTA geel juurekanali ettevalmistamiseks 

 

Näidustused 

Juurekanali ettevalmistamine. 

Instrumendi libestamine. 

 

Vastunäidustused 
Allergia toote mistahes koostisosa vastu. 

 

Pakend 

5 g süstal + 5 aplikaatori otsa 

 

Koostis  
Vesilahustuv lubrikant, edeethape (EDTA), karbamiidperoksiid 

 

Omadused ja eelised 

 Vees lahustuv libestusgeel. 

 CANAL PLUS haakub instrumendi külge ja lihtsustab mehaanilisi ettevalmistusi. 

 Libestab juurekanali, lihtsustab endodontilise instrumendi läbitavust juurekanalis ning 

muudab kanali kuju vormimise tõhusamaks. 

 Muudab mehaanilise puhastamise lihtsamaks ja kiiremaks, sest edeethape EDTA 

kelaatub dentiini mineraalkomponentidega. 

 Kui kasutada koos Parcan loputuslahusega, lihtsustab juurekanalite puhastamist tänu 

karbamiidperoksiidi käärivatele omadustele. 

 

Kasutusjuhend 
1. Katke kasutatav instrument libestamiseks CANAL PLUS geeliga. 

2. Laiendage kanal soovitud suuruseni. 

3. Loputage naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan). 

 

OPERATSIOONITEHNIKA 

1. Pulbikamber 

 Isoleerige ravitav hammas kasutades kofferdami. 

 Avage pulbikamber tavapärasel viisil. 

 Ühendage aplikaatori ots CANAL PLUS-i süstlaga. 

 Kandke peale CANAL PLUS. 

 Pulbi jääkide eemaldamiseks ja juurekanali(te) sissepääsu vabastamiseks loputage 

naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan). 

 Eemaldage kambrist vedelik kasutades süljeimurit (aspiraatorit). 

 

2. Juurekanal 

CANAL PLUS-i kasutamine varieerub sõltuvalt ettevalmistatava juurekanali anatoomilistest 

iseärasustest. Igal juhul tuleb vältida juurekanali instrumentidega (reameriga) laiendamisel 

ebaõiget töösuunda. Laiade ja suhteliselt sirgete juurekanalite ettevalmistamiseks saab 

CANAL PLUS-i kasutada alates esimesest instrumendinumbrist. Kitsaste, kaltsifitseerunud 



ja/või ebaregulaarse kujuga kanalite korral võib enne CANAL PLUS-i aplitseerimist olla 

vajalik hinnata kanali pikkus ja kuju ning laiendada kanalid suhteliselt suureks. 

Töö lihtsustamiseks peab instrumentidele olema eelnevalt antud kõver kuju ja need peavad 

olema stopperiga varustatud. 

Katke ettevalmistatud instrument CANAL PLUS-iga ja toimige tavapärasel viisil; seejärel 

loputage naatriumhüpokloriidi lahusega (Parcan), kuivatage ja täitke kanal tavapärasel viisil. 

 

Olulised märkused 

Võimalusel lõpetage geeli kasutamine enne kõige laiema instrumendi kasutamist. 

Kuigi vahend on vees hästi lahustuv, veenduge alati, et juurekanalisse ei jää CANAL PLUS-i 

jääke.  

CANAL PLUS-i ei jäeta kanalisse kunagi vahepanuseks! 

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 

 Xn – Kahjulik (sisaldab vesinikperoksiidi). 

 Kahjulik allaneelamisel.  

 Silmade kahjustamise tõsine oht. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja 

pöörduda arsti poole. 

 Kanda silmade/näokaitset. 

 Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete 

kogumispunkti. 
 

Säilitamine: 

Hoida jahedas (temperatuuril 2 °C kuni 8 °C) 

 

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis 

 

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


