
АЛЬВОЖИЛ, ПАСТА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

СКЛАД
Пенгхавар джамбі, евгенол, натрію лаурилсульфат, кальцію карбонат, 
м'ятний ароматизатор, допоміжні речовини.

ВЛАСТИВОСТІ
АЛЬВОЖИЛ - це паста для накладання хірургічних альвеолярних пов'язок 
після екстракції зубів, що містить волокна рослини пенгхавар. Паста сприяє 
гемостазу завдяки компресії та захищає від суперінфекції (альвеолярного 
остеїту), створюючи бар'єрний ефект.

Введений у постекстракційну лунку, АЛЬВОЖИЛ легко прилипає до альвеол 
завдяки волокнистій консистенції. За допомогою рухів язика пацієнта він 
поступово самоелімінується без втручання лікаря в міру нормального 
загоєння рани.

АЛЬВОЖИЛ дуже легко накладається, не потребуючи особливої уваги лікаря, 
окрім спостереження за процесом загоєння.

ПОКАЗАННЯ
АЛЬВОЖИЛ - це паста, що використовується як пов'язка у випадках сухості 
постекстракційної лунки або як постекстракційна пов'язка після 
ускладненого чи травматичного видалення зубів у пацієнтів із сухістю 
постекстракційної лунки в анамнезі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
АЛЬВОЖИЛ не можна застосовувати в пацієнтів із алергією на один із 
компонентів в анамнезі та на молочних зубах (у дітей віком до 12 років).
Рутинне застосування цього препарату як постекстракційної пов'язки 
протипоказане.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Візьміть невелику кульку (близько 0,20 г) пасти і обережно помістіть в 
підготовлену постекстракційну лунку.
Не зашивайте.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
Пацієнта необхідно попередити про те, що не можна енергійно полоскати 
ротову порожнину протягом 24 годин після авульсії.
Не лікуйте більш як 5 зубів за один сеанс.

Увага!
Препарат містить евгенол та м'ятний ароматизатор ((S)-p-мента-l,8-дієн), що 
можуть спричиняти серйозне подразнення очей.
Може спричиняти шкірні алергічні реакції.
Шкідливий для водної флори і фауни з тривалими ефектами.
Див. основну інформацію з безпечності. '
Одразу після використання банку обов'язково слід закрити кришкою.

ФОРМА ВИПУСКУ
Банка, що містить 10 г пасти.
Тільки для професійного використання в стоматології



ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ УКАЗАНИХ НА МАРКУВАННІ:

Виробник

Ознайомлення з інструкціями 
для застосування

Дата виготовлення

Номер партії

Використати до

Верхня температурна межа

Знак відповідності технічним 
регламентам з номером органу,
що був залучений (ТОВ «УНІ-
СЕРТ)

  СЕПТОДОНТ
58, Рю дю Пон де Кретей  94107 Сент-Мор-де-Фоссе – Франція
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil 94107 Saint-Maur-des-fossés Cedex - France

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»,
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, Україна. Тeл.: 0 800 21-52-32
Електронна пошта: uarep@cratia.ua

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: вересень 2019
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