
Well-Prep 
EDTA Cream til rodkanal præparation 
- Rengøring af rodkanalen.

1639 

  Beskrivelse 
Well-Prep inklusive ethylendiamintetraeddikesyre 
(EDTA) er et chelateringsmiddel, der muliggør effektiv 
rengøring og lettere forberedelse af rodkanalen. Når 
urinstofperoxid i Well-Prep reagerer med 
natriumhypochlorit, løftes papiraffaldsrester ud af kanalen 
ved boblende effekt. Well-Prep forbedrer den tubulære 
indtrængning af endodontiske medikamenter og 
fyldmaterialer, når dentinale tubuli åbnes. 

Well-Prep forbedrer også effektiviteten ved injektion i 
rodkanalerne ved at inkludere et specielt smøremiddel. 

  Sammensætning 
- Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) 15% 

- Urea Peroxide 10% 

- PPG og PEG 

  Forholdsregler 
1. Kun til dental brug.
2. Bør kun anvendes af tandlæger. Overhold procedure og

forholdsregler.
3. Opbevares udenfor rækkevidde for andre end

dentale sundhedspersonaler, herunder børn og
ældre.

4. Undgå extrudering af Well-Prep ud af apex.
5. Påfør forsigtigt for at undgå at gøre skade på rodkanalen.
6. Luk altid hætten helt til og opbevar ved stuetemperatur.
7. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker.
8. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller oralt væv skyIles

øjeblikkeligt med rigeligt vand.
9. Anvend ikke efter udløbsdato.
10. Brug ikke dette produkt til patienter med kendte

allergier overfor produktets indholdsstoffer.

  Indikationer 
1. Let formning og rensning af rodkanalen.
2. Nem og hurtig fjernelse af debris.
3. Hjælper med afkalkning af dentin.
4. Enkel håndtering af instrumenter i kanalerne på grund af
smørende effekt.

  Symboler 

1. Isoler tanden med en kofferdam og lav en oplukning.
2. I Injicér rigeligt Well-Prep i rodkanalen, eller placer

Well-Prep direkte på filen.
3. rens kanalen på almindelig vis.
4. Hvis nødvendigt gentages ovenstående trin.
5. Rens rodkanalen med sodium hypochlorite.

VERICOM CO.,LTD VERICOM CO., LTD erstatter et 
produkt, der viser sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. 
påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller 
følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne 
til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens 
ansvar at vurdere produktets egnethed til dets tilsigtede 
anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i 
forbindelse hermed. 

1. Opbevares i køleskab for at opretholde ydeevnen.
2. Må ikke nedfryses.
3. Undgå direkte sollys.

VERICOM CO.,LTD. www.vericom.co.kr European Representative (Koo Kyo-Chan) VERICOM USA, INC. 

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea 
Tel : +82-31-441-2881 Fax : +82-31-441-2883 
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

3 Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France 
E-mail kdescartes@vericom.co.kr 

22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, CA 92630 USA 
Tel : +1-949-317-3011     Fax : +1-949-317-3012 

Anbefalet procedure 

Garanti 

Opbevaring 
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Anvendes inden LOT-nr. el. batch code   Katalog nummer 

27℃ 
80℉ 

10℃ 
50℉ 
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