
Pregătirea sub formă de lichid pentru irigarea, clătirea 
și curățarea buzunarelor parodontale inflamate
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Scoateți capacul vârfului și înlocuiți-l cu aplicatorul 
pre-îndoit. Introduceți aplicatorul cu atenție într-un 
buzunar parodontal inflamat cât mai profund. Clătiți 
zona inflamată, apăsând încet pistonul seringii. 
Repetați procedura până când tot conținutul inflamator 
a fost eliminat. După procedură, recomandați 
pacientului să-și clătească gura cu apă.
Pentru a reduce durerea în timpul procedurii, încălziți 
ușor preparatul înainte de utilizare pentru
ex. plasându-l în apă caldă.
INDICAȚII
- pungi parodontale
- în jurul restaurărilor de clasa a II-a
- zone din jurul dinților cu erupție dificilă,

în special molarul de 6 ani
- după proceduri de scalare și chiuretaj
- sub proteze și în jurul dinților care susțin bracket-uri
- zone aflate în restaurare, cum ar fi punți și coroane
- pungi parodontale în jurul dinților destinate 

extracției
- zone din jurul aparatelor ortodontice

CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la oricare dintre componentele 
produsului.
REACTII ADVERSE
Nu există dacă preparatul este utilizat în conformitate 
cu instrucțiunile producătorului.
INFORMATII SUPLIMENTARE
Pentru utilizare de către stomatologi și igieniști dentari.
PERIOFLUSH nu trebuie utilizat pentru clătirea 
canalelor radiculare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
și a persoanelor neautorizate.
PERIOFLUSH poate fi utilizat la pacienții cu ulcer, diabet
și la gravide. Nu provoacă dependențe sau complicații. 
Poate fi utilizat în funcție de nevoile individuale.
PRECAUȚII
Evitați contactul cu ochii. În cazul unui astfel de contact, 
clătiți cu multă apă și consultați un medic.
GARANȚIE
ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit
a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA 
nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată 
de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea 
necorespunzătoare a produsului.
COMPOSITION
Apa ozonată, nanocoloid de argint, nitrat de sodiu, 
arome, acid ortofosforic, acidul lactic.



Pungi
parodontale

În jurul dinților cu opercul,
în special dinți de lapte

În cazul restaurărilor
precum punți și coroane

Spații interdentare fără puncte
de contact adecvate


