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 Näidustused 
KROONIS:
• Püsiv dentiini restauratsioon 
• Sügavad kaviteedid 
• Pulbi katmine (otsene ja kaudne) 
• Pulpotoomia
• Sügavad hambakaela või 

radikulaarlesioonid
• Ajutine emaili restauratsioon (ajutine täidis)

JUURES: 
• Juure ja furkatsiooni perforatsioonid
• Pulbiruumi põhja perforatsioonid
• Sisemised/ välimised resorptsioonid
• Apeksifikatsioon
• Juuretipu operatsioonid
 

Omadused ja eelised
• BIODENTINE™ on bioaktiivne dentiini aseaine, mille tootmine põhineb ainulaadsel uuenduslikul 

tehnoloogial- „Active Biosilicate Technology“ . Septodont tehases sünteesitud trikaltsiumsilikaat 
BIODENTINE™ koosneb põhiliselt ülimalt puhastest, monomeerivabadest mineraalidest .

• Mitmekülgne kasutus: restauratsioon ja endodontilised raviprotseduurid . Naturaalsele dentiinile 
sarnanevad mehaanilised omadused ja sarnane mehaaniline toimimine tagavad sarnase pinge 
jaotumise . Seega võib BIODENTINE™-i kasutada dentiini asendajana nii hambakrooni kui -juure 
osas . 

• BIODENTINE™ on bioaktiivne materjal, mis toetab dentiini remineralisatsiooni . Loob vajalikud 
tingimused dentiini moodustumisele, mis toetab pulbi tervenemist ja vitaalsuse säilitamist 
sügavate kaviteetide ja pulbi paljastumise korral . 
a) BIODENTINE™ pH on segamisel aluseline (pH=12), see vähendab kaariese invasiooni riski 

sügavates kaviteetides, sest on bakterite kasvu ennetav .
b) BIODENTINE™ mineraalide loomulik mikromehaaniline sidusus (kinnitumine dentiini 

tuubulitesse) . 
c) BIODENTINE™ stimuleerib pulbi rakke ja võimaldab pulbi optimaalse kaitse tänu sekundaarse 

dentiini ja dentiinisildade moodustumisele . 
• Loomulik mikromehaaniline sidusus võimaldab BIODENTINE™-iga täita ilma eelneva pinna 

ettevalmistuseta .
• BIODENTINE™ loob optimaalsed tingimused pulbi vitaalsuse säilitamiseks: 

a) väga tugev sidusus dentiini pinnal .
b) kootumine puudub tänu resin-free (vaiguvaba) formulale .
c) väga tugev sidusus ja kootumise puudumine aitab vältida mikrolekkeid, tagab pikaajalise 

pinna kattevõime ning väldib sekundaarseid lagunemisi . 
• BIODENTINE™-i väga hea bioühilduvus vähendab pulbi- või koereaktsioonide riski . 
• BIODENTINE™ kõrvaldab operatsioonijärgse tundlikkuse (valu) ja tagab restauratsiooni 

pikaealisuse vitaalsel hambal .

Alveogyl 
Eugenooliga immutatud hemostaatiline  
kirurgiline alveolaarmähis

A

TEAVE

 Näidustused
	 ALVEOGYL on pasta, mida kasutatakse 

ravimähisena lõualuu alveoliidi korral või 
ekstraktsioonijärgse mähisena pärast keerulist 
või traumaatilist hamba ekstraktsiooni 
patsientidel, kellel on varem esinenud lõualuu 
alveoliiti .

 Pakend
10g pastat purgis

 Koostis 
Penghawar djambi kiud, eugenool, 
naatriumlaurüülsulfaat, kaltsiumkarbonaat, 
abiained

Vastunäidustused
ALVEOGYLi ei tohi kasutada patsientidel, kellel on esinenud allergiat mõne selle komponendi suhtes, 
samuti mitte piimahammastel (alla 12 aasta vanustel lastel) .
Ravimi rutiinne kasutamine ekstraktsioonijärgse mähisena on vastunäidustatud .
Omadused ja eelised
• ALVEOGYL on pärast hamba ekstraktsiooni hambasombu kirurgilise mähisena kasutatav pasta, 

mis sisaldab Penghawar’i kiude . Pasta soodustab kompressiooni tekitamise kaudu hemostaasi ja 
kaitseb barjäärina superinfektsiooni (lõualuu alveoliit) tekkimise eest .

• Penghawari kiud annavad kiulise konsistentsi, tänu millele kinnitub toode hästi hambasompu ja 
võimaldab seda lihtsalt täita .

• Rahustab alveolaarkudet ja aitab seetõttu tõhusalt valu leevendada .
• Mugav ja lihtsalt kasutatav: ALVEOGYL on üheetapiline järk-järgult elimineeruv (patsiendi 

keeleliigutuste mõjul kaob see haava normaalse paranemise käigus järk-järgult ise) . ALVEOGYL ei 
nõua õmblemist ega vaja hambaarstilt muud tähelepanu peale paranemisprotsessi jälgimise . 

• ALVEOGYL-i võib kasutada ekstraktsioonijärgse mähisena patsientidel, kellel on varem esinenud 
alveoliidi .

Kasutusjuhend
Võtke väike pastakuulike (ligikaudu 0,20 g) ja asetage see ettevaatlikult ettevalmistatud hambasompu .
Mitte õmmelda .
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Patsiendil tuleb keelata suu tugev 

loputamine 24 tunni jooksul pärast hamba 
eemaldamist .

• Mitte ravida ühel visiidil korraga üle 5 hamba . 
• Xi – ärritav aine .
• Vältida kokkupuudet nahaga . Ärritab nahka . 

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada 
ülitundlikkust .

• Kanda sobivaid kaitsekindaid .
• Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike 

jäätmete kogumiskohta .
• Kohe pärast kasutamist tuleb purk hoolikalt 

sulgeda .
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 Vastunäidustused
Ülitundlikkus toote mistahes koostisosa suhtes .

 Piirangud kasutamisel
Ei sobi hamba suure puuduoleva osa restauratsiooniks, millele rakendub suur surve .
Ei sobi esihammaste esteetiliseks restauratsiooniks .

 Pakend 
Karbis: 15 kapslit x 0,7g pulbrit, 15 vedeliku pipetti, 15 plastmassist spaatlit, 1 kapslihoidik 
Karbis: 5 kapslit x 0,7g pulbrit, 5 vedeliku pipetti, 5 plastmassist spaatlit, 1 kapslihoidik

 Koostis
Pulber: trikaltsiumsilikaat (C3S), dikaltsiumsilikaat (C2S), kaltsiumkarbonaat ja - oksiid, 
raudoksiid, tsirkooniumoksiid .
Vedelik: kaltsiumkloriid, vesilahustuv polümeer

• 3,5 mm alumiiniumi röntgenopaaksusega, võimaldades lühi- ja pikaajalist jälgimist .
• BIODENTINE™ kasutamine on lihtne ja kiire: säästab „tooli“ aega – Biodentine™-i katmine 

komposiidiga on võimalik ühe visiidi ajal . 
 12 minutit pärast segamise algust võib BIODENTINE™-i peale sidustada komposiiti (soovitavalt 

self-etch adhesiiviga) . 
• BIODENTINE™ võimaldab vältida endodontia protseduure*- iga BIODENTINE™ kapsel säästab 

45 minutit arsti aega juureravi protseduuri arvelt . 
• BIODENTINE™ võimaldab vähendada erinevate materjalide kasutamist: pole vajadust kasutada 

kaltsiumhüdroksiidi, klaasionomeere; komposiiti kulub vähem .

Kasutusjuhend
BIODENTINE SEGAMISJUHEND

1) Võta kapsel alumiiniumfooliumist pakendist välja .
2) Ava kapsel ja aseta valgesse kapslihoidikusse (karbis on selle jaoks kapslihoidik) .
3) Eralda ühe annusega vedelikupipett ja koputa õrnalt pipeti korgile, et kogu vedelik alla 

valguks . 
4) Keera pipetikork lahti . Ole ettevaatlik, et ükski tilk ühe annusega konteinerist välja ei valguks . 
5) Tilguta pipetist 5 tilka kapslisse .
6) Sule kapsel . Aseta kapsel segamismasinasse (näiteks Amalgamaator SYG200, Technomix, 

Tac 400 (Lineatac), Silamat, CapMix, Rotomix, Ultramat vms), mille kiirus on 4000–4200 
pööret minutis .

7) Sega 30 sekundit . Ära sega lubatust kauem .
8) Ava kapsel ja kontrolli segu konsistentsi . Kui on tarvis tahkema konsistentsiga segu, oota 30 

sekundit kuni 1 minut ja kontrolli uuesti .
 Vedelama konsistentsi saavutamiseks võib lisada veel 1 tilga pipetist kapslisse, sel juhul 

sega veel vähemalt 10 sek kapslimasinas .

0459

LO
T

1

1 . Ava fooliumpakend ja 
võta kapsel pakendist 
välja

6

6 . Sulge kapsel ja aseta 
kapslimasinasse

2

2 . Aseta kapsel 
kapslihoidjasse

7

7 . Sega 30 sekundit

3

3 . Eemalda kork ja ava 
kapsel

8

8 . Võta kapsel 
kapslimasinast

4

 4 . Ava 
vedeliku pipett, 
keerates korki 
vastupäeva

9

9 . Ava kapsel ja võta 
Biodentine™ sobiva 
instrumendiga

5

5 . Tilguta vertikaalasendis 
pipetist 5 tilka vedelikku 
kapslisse

10

10 . Aseta Biodentine™ 
indikatsiooni kohale . 
Biodentine™ settib 
12 minuti jooksul alates 
segamise algusest .

Biodentine
Bioaktiivne dentiini aseaine

9) Kogu BIODENTINE karbis oleva instrumendiga kokku . Sõltuvalt näidustusest võib Biodentine’i 
käsitleda nii plastist kui metallist amalgaamikandjaga või spaatliga või Dovgan-kandja või 
juurekanali täidise annustamispüstoliga (Messing-gun) . Pese ja puhasta instrumendid kiiresti, 
eemaldades kõik materjalijäägid .

Paljastunud 
pulbi katmine

Dentiini 
kaaries

Pulbiruumi 
põhja 

perforatsioonid

Juure 
perforatsioonid

Pulpotoomia

Sisemised/
välimised
resorptsioonid

Juuretipu
operatsioonid,
apeksi�katsioon

B
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Kasutusjuhend
1) LÕPLIK RESTAURATSIOON SAMAL VISIIDIL
 SOOVITATAV 1 SEANSS
Hinnake hambapulbi elujõulisust tavaliste testide abil.
1) Isoleerige hammas kofferdamiga .
2) Eemaldage nakatunud (põletikuline) dentiin ümarpuuri ja/või käsiekskavaatoriga . Säilitage 

ravivajav (demineraliseerunud) dentiin .
3) Paigaldage hamba ümber matriits, kui hambasein puudub .
4) Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
5) Asetage Biodentine™ kaviteeti nii, et puuduva dentiini maht asendatakse sama mahu 

Biodentine™-iga, vältides õhumullide sissejäämist . Tasandage materjal ilma liigse surveta 
ja tagage hea kohanemine kaviteedi seinte ja servadega .

6) Oodake enne püsiva emaili restaureerimist kõvastumisaja lõpuni (12 minutit) .
 Biodentine™ ühildub kõigi otseste kroonitaastamise tehnikatega ja igat tüüpi 

sidustamissüsteemidega .

2)  LÕPLIK RESTAURATSIOON JÄRGMISEL VISIIDIL
 SOOVITATAV 2 SEANSSI 
Hinnake hambapulbi elujõulisust tavaliste testide abil .
1) Isoleerige hammas kofferdamiga .
2) Eemaldage nakatunud (põletikuline) dentiin ümarpuuri ja/või käsiekskavaatoriga .
 Säilitage ravivajav (demineraliseerunud) dentiin .
3) Paigaldage hamba ümber matriits, kui hambasein puudub .
4) Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
5) Täitke kaviteet terves ulatuses Biodentine™-ga, vältides õhumullide sissejäämist . Tagage 

materjali hea kohanemine kaviteedi seinte ja servadega . Ärge avaldage materjalile liigset 
survet .

6) Modelleerige restauratsiooni pind .
7) Oodake enne matriitsi eemaldamist kõvastumisaja lõpuni (12 minutit) . Ärge puurige varem 

kui 48 tunni pärast .
8) Materjali mehaaniliste omaduste optimeerimiseks ja matriitsi eemaldamise hõlbustamiseks 

võib restauratsiooni pinnale kanda hambalakki .
9) Kontrollige hambumust .
Teine seanss (1 nädal kuni 6 kuud hiljem)
Ühe nädala kuni kuue kuu jooksul pärast Biodentine™-i paigaldamist valmistage kaviteet 
vastavalt valitud restauratsioonimaterjali soovituslikele kriteeriumidele: eemaldage Biodentine™ 
emaili osas, kuid säilitage Biodentine™ dentiini osas . Allesjäänud Biodentine™-i materjali 
võib pidada terveks tehisdentiiniks ja jätta püsivalt kaviteedi sügavatesse piirkondadesse 
ja pubikambriga külgnevatesse aladesse . Biodentine™ ühildub kõigi otseste või kaudsete 
kroonitaastamise tehnikatega (Inlay/Onlay) ja igat tüüpi sidustamissüsteemidega .

Biodentine
Bioaktiivne dentiini aseaine  

3) PULBI KATMINE (OTSENE JA KAUDNE)
 SOOVITATAV 1 VÕI 2 SEANSSI
1)  Isoleerige hammas kofferdamiga .
2)  Eemaldage nakatunud (põletikuline) dentiin ümarpuuri ja/või käsiekskavaatoriga . Säilitage 

ravivajav (demineraliseerunud) dentiin .
3)  Paigaldage hamba ümber matriits, kui hambasein puudub .
4)  Kui pulbis on verejooks, tuleb enne Biodentine™-i kasutamist saavutada hemostaas .
5)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
6)  Otsese pulbi katmise korral asetage Biodentine™ vahetult paljastatud pulbile (avanenud 

pulbi piirkonnas peab dentiin olema kaariesevaba), vältides õhumullide sissejäämist . 
Tagage materjali hea kohanemine kaviteedi seinte ja servadega . Ärge avaldage materjalile 
liigset survet .

7) Kaudse pulbi katmise korral jäetakse õhuke kaariesest kahjustatud demineraliseerunud 
dentiinikiht pulbi kaitseks, et vältida pulbi avanemist, ning kaetakse Biodentine™-ga . Viige 
läbi restauratsioon samal või järgneval visiidil, nagu eespool kirjeldatud .

Kui restauratsioon ei toimu samal visiidil, on vajalik teine seanss .
Patsiente tuleb jälgida vastavalt kehtivatele soovitustele .

4) PULPOTOOMIA (PÖÖRDUV JA PÖÖRDUMATU PULPIIT)
 SOOVITATAV 2 SEANSSI
Esimene seanss

 Hinnake hambapulbi elujõulisust tavaliste testide abil . Pöördumatu pulpiidi kliiniliste tunnuste ja 
sümptomite korral soovitatakse pulpotoomiat, kui verejooksu saab kontrollida 5 minuti jooksul .
1)  Isoleerige hammas kofferdamiga .
2)  Eemaldage nakatunud (põletikuline) dentiin ümarpuuri ja/või käsiekskavaatoriga .
3)  Ava juurdepääs pulbi kambrisse ja puhastage pulp .
4)  Kui pulbis on verejooks, tuleb enne Biodentine™-i kasutamist saavutada hemostaas . Kui
 hemostaasi ei ole võimalik saavutada 5 minuti möödudes, tuleb pulbi koed eemaldada 

(osaline või täielik pulpotoomia) järk-järgult kuni verejooks on kontrolli all . Täieliku koronaalse 
pulpotoomia saab teostada kuni juurekanalite avauste tasemeni, kusjuures verejooks peab 
olema peatatud .

5)  Paigaldage hamba ümber matriits, kui hambasein puudub .
6)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
7)  Asetage Biodentine™ otse pulbi kambrisse ja tagage hea kohanemine kaviteedi seinte ja 

servadega .
8)  Modelleerige restauratsiooni pind .
9)  Oodake enne matriitsi eemaldamist materjali kõvastumisaja lõpuni (12 minutit) .
10) Materjali mehaaniliste omaduste optimeerimiseks ja matriitsi eemaldamise hõlbustamiseks     

võib restauratsiooni pinnale kanda lakki .
11) Kontrollige hambumust .

B
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Bioaktiivne dentiini aseaine  
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Teine seanss (1 nädal kuni 6 kuud hiljem)
1)  Ühe nädala kuni kuue kuu jooksul pärast Biodentine™-i paigaldamist valmistage kaviteet 

vastavalt valitud restauratsioonimaterjali soovituslikele kriteeriumidele: eemaldage 
Biodentine™ emaili osas, kuid säilitage Biodentine™ dentiini osas .

2)  Patsiente tuleb jälgida vastavalt kehtivatele soovitustele . Allesjäänud Biodentine™-i materjali 
võib pidada terveks tehisdentiiniks ja jätta püsivalt kaviteedi sügavatesse piirkondadesse 
ja pubikambriga külgnevatesse aladesse . Biodentine™ ühildub kõigi otseste või kaudsete 
kroonitaastamise tehnikatega ja igat tüüpi sidustamissüsteemidega . 

5) JUURE PERFORATSIOONIDE PARANDAMINE
 SOOVITATAV 3 SEANSSI
Esimene seanss
1) Isoleerige hammas kofferdamiga .
2) Valmistage juurekanal ette, kasutades vaheldumisi sobivaid endodontilisi instrumente ja 

naatriumhüpokoriti lahust .
3)  Kuivatage kanal pabertihvtidega ilma juurekanalit täielikult dehüdreerimata ja kasutage 

vastuvõttude vahepeal desinfitseerimiseks kloorheksidiini lahust või kaltsiumhüdroksiidi 
pastat . Tihendage kanali ligipääs õhukindlalt ajutise tsemendiga, et kaitsta ajutist täidist .

Teine seanss (1 nädal hiljem)
1)  Järgmisel visiidil (tavaliselt ühe nädala pärast) paigaldage kofferdam ja eemaldage ajutine 

kroonirestauratsioon . Puhastage kanal, kasutades vaheldumisi naatriumhüpokloriti lahust 
ja sobivaid endodontilisi instrumente . Kuivatage kanal pabertihvtidega, ilma juurekanalit 
täielikult dehüdreerimata .

2)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 
infolehel) .

3)  Annustage Biodentine™-i sobiva instrumendiga perforatsioonikohale .
4)  Tihendage Biodentine™-i pluggeriga .
5)  Tehke röntgenülesvõte, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigutatud .
6)  Eemaldage üleliigne materjal ja paigaldage ajutine täidis .
Kolmas seanss
Lõpetage juurekanali ravi järgmisel visiidil vastavalt hetke näidustustele .

6) FURKATSIOONI PERFORATSIOONIDE PARANDAMINE
 SOOVITATAV 2 SEANSSI
Esimene seanss
1)  Isoleerige hammas kofferdamiga .
2)  Loputage piirkonna desinfitseerimiseks kaviteeti naatriumhüpokloriti lahusega .
3)  Kui esineb verejooksu, tuleb enne Biodentine™-i kasutamist saavutada hemostaas .
4)  Kuivatage pulbi kamber .
5)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
6)  Annustage Biodentine™-i ja tihendage . Perforatsiooni parandus ja kroonirestauratsioon 

teostatakse ühes etapis .
7)  Tehke röntgenülesvõte, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigutatud .

Biodentine
Bioaktiivne dentiini aseaine  

B

8)  Eemaldage liigne materjal .
Teine seanss
Järgmisel visiidil, kui kõik eduka ravi tunnused on olemas, võib kaaluda püsiva restauratsiooni 
võimalust . 

7) PERFOREERIVATE SISEMISTE RESORPTSIOONIDE PARANDAMINE
 SOOVITATAV 3 SEANSSI
Esimene seanss
1)  Isoleerige hammas kofferdamiga .
2)  Valmistage juurekanal ette, kasutades vaheldumisi sobivaid endodontilisi instrumente ja  

naatriumhüpokoriti lahust .
3) Kuivatage kanal pabertihvtidega ilma juurekanalit täielikult dehüdreerimata ja kasutage  

vastuvõttude vahepeal desinfitseerimiseks kaltsiumhüdroksiidi pastat .
 Tihendage kanali ligipääs õhukindlalt ajutise tsemendiga, et kaitsta ajutist täidist .
Teine seanss (1 nädal hiljem)
1) Järgmisel visiidil (tavaliselt ühe nädala pärast) paigaldage kofferdam ja eemaldage ajutine 

kroonirestauratsioon . Puhastage kanal, kasutades vaheldumisi naatriumhüpokloriti lahust 
ja sobivaid endodontilisi instrumente . Kuivatage kanal pabertihvtidega, ilma juurekanalit 
täielikult dehüdreerimata .

2)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 
infolehel) .

3)  Annustage Biodentine™-i sobiva instrumendiga resorptiivsele defektile .
4)  Tihendage Biodentine™-i pluggeriga .
5)  Tehke röntgenülesvõte, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigutatud .
6)  Eemaldage üleliigne materjal ja paigaldage ajutine täidis .
Kolmas seanss
Lõpetage juurekanali ravi järgmisel visiidil vastavalt hetke näidustustele .

8) APEKSIFIKATSIOON
 SOOVITATAV 3 SEANSSI
Esimene seanss
1)  Isoleerige hammas kofferdamiga .
2)  Valmistage juurekanal ette, kasutades vaheldumisi sobivaid endodontilisi instrumente ja 

naatriumhüpokoriti lahust .
3)  Kuivatage kanal pabertihvtidega ilma juurekanalit täielikult dehüdreerimata ja kasutage 

vastuvõttude vahepeal desinfitseerimiseks kaltsiumhüdroksiidi pastat .
 Tihendage kanali ligipääs õhukindlalt ajutise tsemendiga, et kaitsta ajutist täidist .
Teine seanss (1 nädal hiljem)
1)  Järgmisel visiidil (tavaliselt ühe nädala pärast) paigaldage kofferdam ja eemaldage ajutine 

kroonirestauratsioon . Puhastage kanal, kasutades vaheldumisi naatriumhüpokloriti lahust 
ja sobivaid endodontilisi instrumente . Kuivatage kanal pabertihvtidega, ilma juurekanalit 
täielikult dehüdreerimata .

2)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 
infolehel) .
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Bioaktiivne mineraalne juurekanali täidis
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 Näidustused 
Juurekanali püsiv täitmine koos gutta percha 
tihvtidega vitaalse või nekrootilise pulbi korral 
või pärast ümberravi .
BIOROOT™ RCS sobib kasutamiseks nii ühe 
tihvtiga täitmismeetodi kui ka külma lateraalse 
kondensatsiooni meetodi puhul .

 Pakend 
1 pudel 15g pulbrit
35 ühekordse annusega lahusepipetti
1 doseerimislusikas

 Koostis
Pulber: trikaltsiumsilikaat, tsirkooniumoksiid, 
povidoon
Vesilahus: kaltsiumkloriid, polükarboksülaat

Omadused ja eelised
BIOROOT™ RCS on bioaktiivne mineraalne juurekanali täidismaterjal (siiler), mis põhineb Septodonti 
patenditud uudsel mineraalsel mikroagregaattehnoloogial – Active Biosilicate Technology . 

See tagab:
• mineraalide kõrge puhtusastme ja monomeerivaba koostise,
• hüdroksüapatiidi moodustumise hamba ja siileri kokkupuutepinnal ning dentiini struktuuri 

mineraliseerumise,
• antimikroobsed omadused,
• vastupanu mikroleketele,
• radiopaaksuse,
• lihtsa käsitsetavuse,
• ümberravi võimalikkuse .
BIOROOT™ RCS-i võib pidada täiesti MR (magnetresonants)-ohutuks, neil puudub omavaheline 
mõju . 
BIOROOT™ RCS-i võib kasutada raseduse ajal .

TOIMEMEHHANISMID
• BIOROOT™ RCS on kõrge bioühilduvusega ja vähendab koereaktsioonide riski .
• BIOROOT™ RCS stimuleerib füsioloogilist luustumisprotsessi ja dentiini struktuuri 

mineraliseerumist . Seetõttu soodustab BIOROOT™ RCS periapikaalset paranemisprotsessi .
• BIOROOT™ RCS ennetab ravi ebaõnnestumist tingivat bakterite kasvu .
• BIOROOT™ RCS-i kristalliseerumine tagab mineraalide mikromehaanilise kinnitumise  ja loob 

tiheda sidususe dentiinituubulites .
• BIOROOT™ RCS on juurekanalist kergesti eemaldatav juhul, kui vajalikuks osutub ümberravi .

TEAVE

3)  Annustage Biodentine™-i sobiva instrumendiga juurekanalisse .
4)  Tihendage Biodentine™-i pluggeriga .
5)  Tehke röntgenülesvõte, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigutatud .
6) Eemaldage üleliigne materjal ja paigaldage ajutine täidis .
Kolmas seanss
Lõpetage juurekanali ravi järgmisel visiidil vastavalt hetke näidustustele .

9) JUURETIPU TÄITMINE ENDODONTILISES KIRURGIAS
 SOOVITATAV 1 SEANSS
1)  Looge juurdepääs operatsioonikohale, järgides endodontilise kirurgia jooksvaid 

soovitusi .
2) Kasutades spetsiaalset ultraheliotsakut, valmistage juuretipu kaviteet ette 3 kuni 5 mm 

sügavusel juurekanali apikaalses osas .
3) Isoleerige piirkond . Saavutage hemostaas . Kuivatage kaviteet pabertihvtidega .
4)  Valmistage Biodentine™ vastavalt Biodentine™-i segamisjuhistele (nagu on kirjeldatud 

infolehel) .
5) Annustage Biodentine™-i sobiva instrumendiga juurekanalisse . Tihendage 

Biodentine™-i väikse pluggeriga .
6) Eemaldage liigne materjal ja puhastage juure pind .
7) Tehke röntgenülesvõte, et kontrollida, kas materjal on korrektselt paigutatud .

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Veendu, et kofferdami kumm on paigaldatud korrektselt nii, et see isoleerib operatsioonivälja 

täielikult .
• Veega kokkupuude aeglustab materjali kõvastumisprotsessi . Ära lase materjalil settimise 

esialgses etapis (umbes 12 minuti jooksul) vee ega muude vedelikega kokku puutuda .
• Iga kapsel on mõeldud ühekordseks kasutuseks ühel patsiendil . Kui BIODENTINE-i 

säilitatakse alumiiniumfooliumist pakendis, on selle säilivusaeg 18 kuud või 24 kuud . 
 Kui kapsel on avatud, tuleb see ära kasutada (avatud kapslit ei saa säilitada; taaskasutamine 

tekitab saastumise riski) . 
• Jälgida pakendil olevat säilivusaega .

Säilitamine
Hoida kuivas kohas .
Hoida temperatuuril kuni 25°C .

Biodentine
Bioaktiivne dentiini aseaine  
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Kasutusjuhend
BIOROOT SEGAMISJUHEND
Segu tuleb valmistada kasutamise hetkel .
1)  Võtke pulbrit karbis oleva doseerimislusikaga . Asetage triikis lusikatäis pulbrit segamisalusele .
2)  Eemaldage segamislahuse ühekordse annusega pipett pakist . Pipeti avamiseks keerake korki . 

Tilgutage 5 tilka pipetist segamisalusele .
3)  Valmistage juurekanali siiler lisades pulbrit järk-järgult lahusele . Segage ühtlase pasta 

moodustumiseni (umbes 60 sekundit) . Ühtlase kreemja konsistentsi moodustumisel ärge 
ülejäänud pulbrit enam lahusele lisage .

4)  Loputage ja puhastage instrumendid kohe, et eemaldada kõik materjalijäägid .
5)  BIOROOT™ RCS-i minimaalne tööaeg on 10 minutit ja maksimaalne kõvastumisaeg 4 tundi .

KASUTAMISJUHEND
JUUREKANALISSE ASETAMINE
1)  Viige juurekanali puhastamis- ja vormimisprotseduurid läbi standardsete endodontiliste 

meetoditega .
2)  Valige standardiseeritud gutta percha peatihvt ja veenduge, et selle tööpikkuse osa sobib parajalt 

juurekanalisse .
3)  Kuivatage juurekanal pabertihvtidega .
4)  Segage BIOROOT™ RCS ülalkirjeldatud segamisjuhendi järgi .
5)  Asetage BIOROOT™ RCS-i kiht juurekanali seintele kasutades pabertihvti või gutta percha tihvti .
6)  Viige juurekanali obturatsioon lõpule sisestades eelnevalt BIOROOT™ RCS-iga kaetud gutta 

percha peatihvt (ühe tihvtiga täitmismeetod) või mitu kaetud gutta percha tihvti (lateraalse 
kondensatsiooni meetod) .

7)  Hinnake juurekanali täidise kvaliteeti röntgenülesvõtte abil .
8)  Kasutage väljaulatuva gutta percha äralõikamiseks kuuma instrumenti .
9)  Tehke ajutine restauratsioon mistahes ajutise täidismaterjaliga .
10)  Kui posti asetamine on vajalik, tohib seda teha alles pärast BIOROOT™ RCS-i täielikku kõvastumist 

ehk pärast 1 nädalat kuni enne 1 kuu möödumist .
Röntgenülesvõte tuleb teha kindlustamaks, et 3-5mm juurekanali täite tipmisest osast on püsinud .

BIOROOT™ RCS-i EEMALDAMINE JUUREKANALIST
Kuna BIOROOT™ RCS-i kasutatakse koos gutta percha tihvtidega, saab seda eemaldada tavapäraste 
eemaldamismeetoditega .

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Veenduge, et kofferdam on korrektselt paigaldatud ja isoleerib operatsioonivälja täielikult .
• Laia apikaalse ava (tipuava) korral peab juurekanali täitmisele eelnema juure apeksifikatsioon .

Säilitamine
Säilitada kuivas kohas .
Ühekordse annusega segamislahuse pipetid tuleb ära kasutada kohe pärast avamist . Kõik materjali 
ülejäägid tuleb hävitada .
Pulber on kasutuskõlblik 6 kuu jooksul pärast esmast avamist .

C
Omadused ja eelised
Toimemehhanism
Anorgaaniliste ainete eemaldamine kelaatumise teel (EDTA kelaatub dentiini 
mineraalkomponentidega) .
Hõlpsam kanali ettevalmistus (viilimine, puhastamine, vormimine) tänu määrdetoimele- kreem 
libestab juurekanali, lihtsustab endodontilise instrumendi läbitavust juurekanalis, vähendab 
endoinstrumendi murdumise riski ning muudab kanali kuju vormimise tõhusamaks .
Pärast preparatsioonijääkide eemaldamist tagab puhtaima kanaliseina .
 
Peroksiidivaba koostis võimaldab toodet säilitada toatemperatuuril (ei pea hoidma külmas); 
peroksiidivaba koostis ei mõjuta ka kasutatavate resin-siilerite settimist .

Kasutusjuhend
1 . Doseerida väike kogus toodet Canal + Cream kanali avasse .
2 . Pumbata kreemi ettevaatlikult kanalisse, kasutades peent viili või riimerit .
3 . Vajadusel lisada toodet Canal + Cream veel kord või kuni puhastamine ja vormimine on 

lõpetatud .
Kuidas kasutada pööratavat rõngast:
• Kokkupuutel õhuga võib sisu kõveneda ning seetõttu tuleb pärast kasutamist nõel korgiga 

sulgeda .
• Süstla kinnitamisel pööratava rõnga külge on seda hõlpsam käsitseda; kasutage pööratavat 

rõngast mutrivõtmena otsaku kinni või lahti keeramisel .

Canal + Cream 
EDTA kreem juurekanali preparatsiooniks

 Näidustused
Juurekanali ettevalmistus viili või riimeriga .
Kaltsifitseerunud kanalid .
Posterioorsete hammaste liiga kitsad kanalid .
Preparatsioonijääkide (smear layer) 
eemaldamine .

 Pakend
Süstal 7,0 g (5,4 ml) x 2  
Ühekordselt kasutatavad otsakud
Netokaal: 14 g

 Koostis 
19% EDTA
PEG (polüetüleenglükool)

TEAVE
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Canal + Cream 
EDTA kreem juurekanali preparatsiooniks

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Kasutage toodet Canal + Cream mõõdukalt, et vältida perforatsiooni .
• Vältige kreemi pressimist apeksisse .
• Hoidke süstal kogu aeg korgiga suletuna .
• Loputage EDTA ja kloorheksidiini loputuste vahel destilleeritud veega .
• Professionaalseks kasutamiseks hambaravis .

Säilitamine
Säilitada toatemperatuuril 1°C-30 °C .
Säilivusaeg 2 aastat alates tootmise kuupäevast .
 
Meditsiiniseade: klass IIa

Detartrine, Detartrine Z
Profülaktilised pastad hammaste  
puhastamiseks ja poleerimiseks

D
Omadused ja eelised
DETARTRINE poleerimispastad on saadaval kasutusvalmis kujul hammaste profülaktiliseks 
hoolduseks, hammaste puhastamiseks (hambakivi eemaldamiseks), joogi-, toidu- ja tubaka mõjul 
tekkinud värvimuudatuste eemaldamiseks ning hambapinna ja täidiste poleerimiseks .
• DETARTRINE ja DETARTRINE Z on meeldiva maitsega roosad pastad . Mehaanilise abrasiivse toime 

aluseks on pastas sisalduv ränidioksiid, mis muudab võimalikuks hambakivi täieliku eemaldamise 
pärast töötlemist ultraheli- või käsieemaldajaga, põhjustamata seejuures hambaemaili erosiooni .

 DETARTRINE koostisesse kuuluvad eeterlikud õlid tagavad värskustunde, mida patsiendid 
väga hindavad . Lisaks on eeterlikel õlidel ka kergelt rahustav toime leevendades mehaanilisest 
puhastamisest tekkida võivat tundlike igemete ärritust .

 DETARTRINE Z sisaldab tsirkooniumiosakesi . Need osakesed on kui lamedad kraabitsad, millel on 
väga teravad ja kõvad servad . Pasta hõõrumisel vastu karedat pinda lihvivad osakeste servad maha 
ebatasasused .

PROFESSIONAALNE PROFÜLAKTILINE PUHASTAMINE
Katt ja hambakivi tekitavad põletikku, mis võib põhjustada taastuvaid ja pöördumatuid 
parodontaalse koe muudatusi . Katu ja hambakivi regulaarne ja tõhus eemaldamine toimub 
manuaalsete või ultraheliinstrumentidega .
Pärast seda tuleb teha viimistlev poleerimine, et lükata edasi hambakatu kogunemist ja 
eemaldada olemasolevaid joogi-, toidu- või tubakajälgi . Poleerimiseks kasutatakse otsikut koos 
poleerimispastaga kaetud harjaga .
Hambakivi eemaldamine, hammaste puhastamine ja poleerimine tagavad hambapinna täieliku 
profülaktilise hoolduse . 
Hammaste täielik profülaktiline hooldus algab abrasiivpastaga ja lõpeb vähemabrasiivse pastaga, 
mis sisaldab fluoriidi . 
Profülaktilise ravi lõpetamiseks on soovitatav teha tavapärane fluoriidiravi (geel, lakk, hape) .

TEAVE

 Näidustused
Hambakivieemaldajaga töödeldud pindade 
viimistlemine
Plekkide (toidu-, joogi- ja tubakajäljed) 
eemaldamine 
Täidiste peenpoleerimine 

 Vastunäidustused
DETARTRINE-i profülaktilised pastad 
on vastunäidustatud patsientide puhul, 
kellel on teadaolev allergia ühe või mitme 
pastakoostisosa vastu .
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Detartrine, Detartrine Z
Profülaktilised pastad hammaste  
puhastamiseks ja poleerimiseks

D
Kasutusjuhend
DETARTRINE purgis:
• Võtke pastat purgist alati puhta spaatliga ja asetage poleerimiskettale .
Märkus:
• Suud võib loputada protseduuri ajal või järel .
• Sulgege purk pärast kasutamist tihedalt .

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Võimalik allergiline reaktsioon formaldehüüdile . 
• Kandke protseduuri ajal sobivaid kaitseriideid ja -kindaid .

 Pakend
45 g purgis

 Koostis
Detartrine Z 
Ränidioksiid   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43,44 g
Pulbriline tsirkooniumsilikaat   .  .  .  . 13,50 g
Formaldehüüdi 35% lahus   .  .  .  .  .  0,10 g
Abiained kuni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100,0 g
Detartrine 
Ränidioksiid   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55,0 g 
Abiained kuni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 100,0 g 

TEAVE

Endomethasone N 
Tsinkoksiideugenooli-põhine juurekanali  

täidismaterjal 

E

TEAVE

Omadused ja eelised
• Kanalisse lihtsalt sisestatav täidispasta .
• Röntgenopaakne, võimaldades lühi- ja pikaajalist jälgimist .
• Pärast kõvastumist pasta ei resorbeeru ega eemaldu aastate jooksul, tagades nii juurekanalite 

püsiva täitmise .
• Tänu hüdrokortisoonatsetaadile on pastal antiseptilised ja põletikuvastased omadused, mis 

vähendavad operatsioonijärgseid infektsioone .
• Tavapärane vorm (pulber/vedelik) võimaldab reguleerida tsemendi viskoossust 

obturatsioonitehnika järgi .

Kasutusjuhend
Töödeldav hammas tuleb isoleerida (vatirulliga või kofferdamiga) .
Pärast kanali hoolikat vormimist, selle puhastamist antiseptilise lahusega, loputamist ja 
pabertihvtidega kuivatamist valmistage kanali täitepasta, valades pulbrit järkjärgult vedelikku 
(eugenool või ENDOMETHASONE vedelik) suhtes 2 lusikatäit pulbrit 3–6 tilga vedeliku kohta seni, 
kuni pasta on saavutanud valitud täitmistehnika jaoks vajaliku konsistentsi (vaseliinile sarnase 
tekstuuri):
- kasutades pasta carrier-i;
- ja/või kattes gutta percha tihvtid valmistatud pastaga kondensatsioonitehnikate jaoks .
Seejärel täitke pasta carrier-i abil juurekanal ja pange kanalisse üks või mitu gutta percha tihvti, mis 
on eelnevalt kohandatud kanali kujuga .
Tehke röntgenülesvõtted, et veenduda, et juurekanalid on korralikult täidetud . 

Koostoimed
Ärge kasutage koos komposiitmaterjalidega, sest eugenoolipõhised preparaadid pärsivad nende 
polümerisatsiooni .

 Näidustused
Juurekanali püsiv täitmine ja sulgemine, 
mille käigus kasutatakse gutta percha 
tihvtide süstemaatilist sisestamist .

 Vastunäidustused
Allergiarisk mistahes koostisainete vastu, 
eriti kokkupuutel igemetega .

 Pakend
14 g pulber + mõõtelusikas
10ml vedelik
Komplekt: 14 g pulbrit pudelis + 10 ml 
vedelikku pudelis + mõõtelusikas
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Endomethasone N 
Tsinkoksiideugenooli-põhine juurekanali  
täidismaterjal 

E
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Sarnaselt mistahes juurekanali täitmispastaga, võib kanali sulgeda ainult siis, kui seda on 
eelnevalt töödeldud reameriga ning kanal on puhastatud ja korralikult desinfitseeritud .
Enne juurekanali täitmist määrake kindlaks juurekanali pikkus, et välistada üle tipu täitmist, sest 
pasta ei ole resorbeeruv .
Elektrostaatilise toime tõttu kipub ENDOMETHASONE N sarnaselt kõigi pulbritega pudelis 
paakuma . Etiketile märgitud kogus vastab pulbri kaalule . Seega on pulbri paakumise 
kõrvaldamiseks vaja enne kasutamist pudelit loksutada .

• C – Söövitav (sisaldab tümooljodiidi)
• N – Keskkonnale ohtlik
• Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet .
• Kahjulik allaneelamisel . 
• Põhjustab põletust .
• Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade/näokaitset .
• Silma või igemetele sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole .
• Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata 

talle etiketti) . 
• Mitte valada kanalisatsiooni . Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti .
•  Tutvuge ohutuskaardiga (saadaval nõudmisel) .  

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25 °C ja kaitsta niiskuse eest .

 Koostis
Pulber:
Hüdrokortisoonatsetaat   .  .  .  .  .  .  .  . 1,0 g
Abiained: tümooljodiid,  
baariumsulfaat, tsinkoksiid,  
magneesiumstearaat kuni  .  .  .  .  .  100,0 g

Vedelik: 
Eugenool  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 91,0 ml
Abiained kuni   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,0ml

TEAVE

Endosolv
Juuretäidise eemaldamise lahusti

E

TEAVE

Omadused ja eelised
Tänu oma koostisele pehmendab lahusti nii traditsioonilisi tsinkoksiid-eugenooltsemente kui ka 
fenoolvaigu tüüpi sulgemismaterjale .
Kasutusjuhend
Operatsiooniväli peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber soovitatakse kasutada 
kofferdami, sarnaselt mis tahes muu juurekanali ravi protseduuriga . Puhastage pulbikamber ja 
kanalisuudmed mehhaaniliselt . Tilgutage mitu tilka ENDOSOLV-i kohandatud anumasse enne 
ühe tilga ENDOSOLV-i kambrisse tilgutamist . Puhastage kanal, kasutades esmalt sondi ja seejärel 
endoinstrumenti, kastes instrumendi otsa enne kanalisse sisestamist alati ENDOSOLV-i . Kohe, 
kui tunnete takistust, tuleb instrument kanalist eemaldada ja puhtaks pühkida . Korrake toimingut 
mitu korda seni, kuni jõuate juurekanali tippu . Vahendi neutraliseerimiseks on tõhus kasutada 
vahepealset loputamist naatriumhüpokloriidiga .
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Pärast ENDOSOLV-i kasutamist vana täitematerjali eemaldamiseks on oluline hammas uuesti 
ette valmistada ja hoolikalt kuivatada, eriti kui kasutate uue täitematerjalina tsinkoksiid-
eugenooltsementi .
 
• Sisaldab etüülatsetaati .
• Põhjustab tugevat silmade ärritust .
• Võib põhjustada unisust või peapööritust .
• Tutvuge ohutuskaardiga (saadaval nõudmisel) .

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25 °C .

 Näidustused
Juuretäidise eemaldamise lahusti juurekanali 
korduvaks töötlemiseks .

 Vastunäidustused
Ülitundlikkus toote mistahes koostisosa 
suhtes .

 Pakend
13 ml pudel

 Koostis
Etüülatsetaat, amüülatsetaat ja tümool
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Guttasolv 
Gutta percha lahustaja

G

TEAVE

Omadused ja eelised
• 100% eukalüptoolilahus .
• Aitab eemaldada gutta percha baasil endodontilisi täidiseid .
• Pehmendab gutta percha juuretäidise materjale, et need kiirelt ja efektiivselt eemaldada .
• Pehmendab gutta percha tihvte, et tihvt kohanduks kanaliseintega .
Kasutusjuhend
ESMANE JUUREKANALI TÄITMINE (LATERAALNE KONDENSATSIOON) 
 GUTTASOLV pehmendab gutta percha pinda selliselt, et gutta percha kohandub täiuslikult 

juurekanali ebatasasuste ja kontuuriga .
• Hambaarst valib juhttihvti lähtuvalt juurekanali tüübist ja suurusest: gutta percha tipmine ots 

kastetakse lahustisse .
• Tihvt sisestatakse kanalisse kogu tööpikkuses, kasutades kerget üles- ja allasuunalist liigutamist .
• Seejärel tõmmatakse tihvt kanalist välja ja kaetakse juurekanali täitmiseks kasutatava pastaga .
• Järgmiseks sisestatakse tihvt uuesti ettevaatlike pumpavate liigutustega, et viia juureravi pasta 

ka juurekanali tippu . 
• Seejärel viiakse läbi tihvti lateraalne kondensatsioon, kasutades GUTTASOLV-iga niisutatud spreader-it .

ÜMBERRAVI
• Tilgutage kaks tilka lahust pulbikambrisse .
• Seejärel kasutage pehmendatud gutta percha eemaldamiseks juurekanali endodontilist 

instrumenti, kuni jõuate juurekanali tipuni .
• Lisage aeg-ajalt värsket lahustit ja vahelduvalt loputage vahelduvalt naatriumhüpokloriidiga (Parcan) .

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Tuleohtlik .
• Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma .

• Mitte alla neelata .
• Tutvuge ohutuskaardiga (saadaval nõudmisel) .

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25 °C .

 Näidustused
Juurekanali esmase täitmise ajal, kasutades 
gutta perchasid ja lateraalse kondensatsiooni 
meetodit .
Ümberravi ajal, kui juurekanalite täitmiseks 
on kasutatud gutta perchasid .

 Pakend
13 ml pudel
Teabeks: pudeli sisust jätkub maksimaalselt
325 kasutuskorraks .

 Koostis
Eukalüptool

Hemocollagene 
Veise kollageenil põhinevad steriilsed  

hemostaatilised käsnad 

H

TEAVE

Omadused ja eelised
• Eraldi blisterpakendites steriilsed käsnad .
• Veise kollageen aitab kaasa verejooksu peatumisele .
• Täielikult resorbeeruv ja kudede loomulikku taastumist soodustav .
• Käsna suurus vastab hambaravi tegelikele vajadustele .
Kasutusjuhend 
• Enne HEMOCOLLAGENE käsna asetamist hambasompu puhastada see hoolikalt . Kontrollige 

sompu veel kord põhjalikult ning eemaldage granulatsioonkude ja kõik hambakillud . 
• Asetage haavale kuiv HEMOCOLLAGENE käsn, surudes kergelt või mitte surudes, olenevalt 

haava veritsemisest . 
• Veenduge, et hambasomp ei kuivaks . 
• Vajaduse korral võib käsna fikseerimiseks sombu ristpistega kinni õmmelda .
• HEMOCOLLAGENE käsn resorbeerub haavas täielikult . 
• Soovitav oleks HEMOCOLLAGENE käsitlemisel kasutada kuivi, siledaid instrumente .
• Mitte panna haava üleliia palju käsna- käsnatükid peavad olema väikesed, paraja suurusega 

hambasombu täitmiseks . 
• Asetada käsn otse haava, jälgides, et käsnale ei satu eelnevalt sülge ega verd .
• Hoida käsna steriilses, kinnises pakendis ning avada alles vahetult enne kasutamist .
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Mitte kasutada HEMOCOLLAGENE käsna 

põletikulistes piirkondades .
• HEMOCOLLAGENE käsna ei tohi niisutada .
• Ainult ühekordseks kasutamiseks . 
• Jälgida, et käsna steriilsus on säilinud enne 

selle haava asetamist (st et pakend on terve) .
• Kõik kasutamata jäänud käsnatükid tuleb ära 

visata, kuna need ei ole enam steriilsed . Mitte 
panna HEMOCOLLAGENE käsna autoklaavi .

• Jäägid, mida operatsiooni ajal sombust ei 
eemaldata, võivad tekitada võõrkeha reaktsiooni, 
mis võib ilmneda kliiniliste nähtude või 
sümptomitega või ilma nendeta haavandi või 
postoperatiivse abstsessi kujul röntgenülesvõttel . 
Röntgenis ei pruugi alguses vahe ilmneda .

Säilitamine 
• Käsnade steriilsuse tagamiseks ja niiskuse eest kaitsmiseks ärge eemaldage kuumtihendatud 

kaitsekilet ning võtke käsn kotist välja alles siis, kui olete valmis seda kasutama .
• Hoida eemal soojusallikatest .

 Näidustused
Steriilsed hemostaatilised käsnad verejooksu 
peatamiseks pärast hamba ekstraktsiooni .

 Pakend
24 steriilset käsna ühekordseks kasutamiseks .

 Koostis
Naturaalne kollageen 0,027g ühe käsna kohta .
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Hemogelatin 
loomse (sea) päritoluga steriilne
želatiinist käsn verejooksu peatamiseks

H

TEAVE

Omadused ja eelised
• Hemogelatiin on loomse (sea) päritoluga steriilne želatiinist käsn, vees lahustumatu, kergesti 

käsitsetav ja resorbeeruv (imenduv) . Hemogelatiini eesmärk on hõlbustada verejooksu 
peatamist, saavutada kontroll verejooksu üle .

• Hemogelatiini käsna saab steriilsete kääridega lõigata soovitud suuruseks, ilma et see 
mureneks, ja sellel on vähene nakkuvus tangide ja kirurgiainstrumentide suhtes .

• Käsn on valkjas ja ühtlase poorsusega .
• Paindlikud kuubikujulised käsnad suuruses 10x10x10mm, mida on mugav lõigata, lihtne 

paigaldada ning sobivad igas kliinilises olukorras .
TOIMEMEHHANISM
• Pärast verega küllastumist soodustab Hemogelatiin käsn hüübimist, toimides koadjutandina 

paikse verejooksu kontrollimiseks .
• Kui õigesti ja sobivas koguses kasutada, imendub Hemogelatiin 3-4 nädala jooksul . Kasutatava 

toote kogus ja selle imendumine sõltuvad verejooksu kestusest ja koe tüübist, millele see 
kantakse .

Kasutusjuhend
• Enne toote kasutamist lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend .
• Enne kasutamist veenduge, et pakend oleks terve . Steriilsus on tagatud ainult siis, kui pakend 

pole kahjustatud või märg .
• Sepsise tekke suhtes olge tootega ümberkäimisel alati ettevaatlik .
• Hemostaasi saavutamiseks kasutage alati minimaalset kogust toodet .
• Hemogelatiini võib kasutada kuivana, nagu see on, või soolalahusega leotatuna .
• Kandke toode hemorraagia alale, surudes kergelt, kuni hemostaas on saavutatud .
• Kui toodet ei saa hemostaasi tekkimisel eemaldada, kõrvaldage kasutatud toote ülejääk 

hoolikalt .
• Kasutage toodet pakendil märgitud kuupäevani .
• Toode tarnitakse käesolevas kasutusjuhendis toodud vormingute kohaselt .

 Näidustused
Hemogelatiini võib kasutada kuivana või 
leotada steriilse soolalahusega kirurgilisteks 
toiminguteks (va oftalmoloogilisel otstarbel) 
lihtsa pealekandmisega või kerge surve 
avaldamisega hemostaatilise vahendina 
järgmiste näidustuste korral:
• Ekstraktsioonikohad
• Periodontaalsed kirurgilised haavad
• Õmbluskohad
• Suuhaavandid (nakatumata või viiruslikud)
• Traumaatilised haavad
• Hambaproteeside haavandid

Hemogelatin 
loomse (sea) päritoluga steriilne

želatiinist käsn verejooksu peatamiseks

H

TEAVE

Olulised märkused

Hoiatused
• Hemogelatiini kasutamine ei võimalda loobuda normaalsest hemostaatilisest sekkumisest .
• Veenduge, et saavutatakse hemostaas, võimalusel eemaldage toode manustamiskohast, et 

vältida toote nihutamise ohtu ja külgnevate konstruktsioonide võimalikku kokkusurumist .
• Eemaldage Hemogelatiin aplikatsioonikohast, kui seda kasutatakse luuaukude, seljaaju ja / 

või närvi- või optilise rütmi või seda ümbritsevates või külgnevates piirkondades .
• Eemaldage Hemogelatiin manustamiskohast, kui seda kasutatakse neurokirurgias või 

seda ümbritsevatel aladel närvide kõrval, kuna mahu suurendamine võib põhjustada toote 
kokkusurumist põhjustades närvikoe kahjustusi .

• Ärge kasutage Hemogelatiini tugeva arteriaalse hemorraagia, vere stagnatsiooni või muude 
orgaaniliste vedelike stagnatsiooni puhul, kui verejooksu allikas on täielikult suletud .

• Ärge kasutage Hemogelatiini sünnitusjärgse sekkumise korral ega menorraagia 
kontrollimiseks .

• Hemogelatiini ohutust ja efektiivsust oftalmoloogiliste sekkumiste korral ei ole kontrollitud .
• Hemogelatiini ohutust ja efektiivsust lastel ja rasedatel naistel ei ole kontrollitud .

• Venoossete või arteriolaarsete kapillaaride verejooksu kontrollimiseks ja muudel juhtudel, kui  
tavalisi hemostaatilisi protseduure (õmblemine, kokkusurumine, sidumine) ei saa läbi viia .

 Vastunäidustused
Ärge kasutage Hemogelatiini nahalõikude sulgemiseks, kuna see võib häirida paranemist ja 
tsikatriseerumist .
Ärge kasutage Hemogelatiini intravaskulaarsetes õõnsustes emboliseerumise ohu tõttu .
Ärge kasutage Hemogelatiini emboliseerimisprotseduuride jaoks .
Ärge kasutage Hemogelatiini patsientidel, kellel on tuvastatud allergia toote suhtes .
Ärge kasutage Hemogelatiini nakatunud haavade korral .

 Pakend
24 steriilset käsna (12 x 2 blister-pakend, ühekordseks kasutamiseks)

 Koostis 
Loomse (sea) päritoluga želatiin 0,015g ühe käsna kohta 
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Hemogelatin 
loomse (sea) päritoluga steriilne
želatiinist käsn verejooksu peatamiseks

H

Ettevaatusabinõud
• Ettevaatust: Hemogelatiini tarnitakse steriilselt ja ühekordselt . Kasutamata toode tuleb ära 

visata . Kõik avatud ja kasutamata pakendid tuleb minema visata . 
• Hoiatus . Kui toodet kasutatakse suletud või kitsastes koeruumides, ei ole toote eelnev kok-

kusurumine soovitatav, et vältida selle mahu suurenemist, kuna kokkupuude orgaaniliste 
vedelikega põhjustab kahjustusi . 

• Hoiatus: kui hemostaasi saamiseks on vaja täita kaviteet, ei tohi Hemogelatiini sel viisil ka-
sutada välja arvatud juhul, kui pärast hemostaasi saavutamist eemaldatakse kogu ülejääk . 

• Hoiatus: hemostaasi saavutamiseks kasutage Hemogelatiini minimaalses koguses ja ee-
maldage kogu toote ülejääk kasutuskohalt . 

• Hoiatus: Ärge kasutage Hemogelatiini koos autoloogsete vere taaskasutussüsteemidega, 
arvestades, et on tõestanud, et hemostaatiliste ainete osakesed võivad läbida puhastamise 
vereülekandefiltrite süsteemid . 

• Hoiatus: Ärge kasutage Hemogelatiini koos metüülmetakrülaattsemendiga . On tõestatud, et 
poorne struktuur nõrgestab proteesi kinnitamiseks luupinnale kasutatavat tsementi . 

• Hoiatus . On esinenud juhtumeid, kus hemostaatiliste käsnade mittetäielikust imendumisest 
tulenevalt on kuulmine kadunud kuulmekile-plastiliste operatsioonide ajal . 

• Hoiatus: Ärge kasutage Hemogelatiini hüübimishäirete korral . 
• Hoiatus: Hemogelatiini seostamist farmakoloogiliste toimeainete või muude ainetega hin-

dab kirurg ja vastutab selle eest . 
• Hoiatus: Hemogelatiini ohutust ja tõhusust uroloogiliste kirurgiliste protseduuride puhul ei 

ole kontrollitud . 
• Hoiatus . Hemogelatiini ei soovitata ninaverejooksu raviks, kuna toode võib põhjustada hin-

gamisprobleeme . 
• Hoiatus: Hemogelatiin võib põhjustada palavikku . 
• Hoiatus: kirjandusest on ilmnenud sarnaste toodete juhtumeid, mille tõttu on pärast radio-

graafiatestide tegemist toote jääke, mis ei ole täielikult imendunud, aetud segamini kasva-
jahaigustega .

Säilitamine
Hemogelatiini säilitatakse toatemperatuuril ja kuivas kohas .
Hemogelatiini tuleb hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult .

Meditsiiniseade: klass III

Hydrol 
Kaviteedi puhastamiseks rasvast ja veest

H
Omadused ja eelised
Alkoholil või kloroformil, mida on seni kasutatud kaviteetide kuivatamiseks, on kaks peamist 
puudust: 

1 . Need ained ei pruugi alati eemaldada kaviteedis olevat rasva .
2 . Nende ainete kasutamine on teatud täidis- või alusmaterjalide (portselanid, vaigud jne) 

kasutamisel vastunäidustatud . 
• HYDROL eemaldab samaaegselt nii niiskuse kui ka kõik rasvajäägid.
• HYDROL-i võib kasutada kõikide täidis-, alus- ja fikseerimismaterjalidega.
• HYDROL-i kasutamine on ökonoomne ja see lahendab lõplikult arsti ühe püsiprobleemi .

Kasutusjuhend
• Töödeldav ala peab olema täielikult isoleeritud: hamba ümber on soovitatav asetada kofferdam .
• Proovimiseks kasutage vastavaks otstarbeks sobivat anumat .
• Tupsutage kuivatatavat piirkonda HYDROL-i lahusesse kastetud vatikuuliga . 
• Oodake paar sekundit, kuni vedelik on täielikult aurustunud .

Olulised märkused

TEAVE

 Näidustused
Kaviteedi puhastamiseks rasvast ja veest .

 Vastunäidustused
Kasutada hammastel, millel ei ole tehtud 
juureravi .

 Pakend
45 ml pudel
Teabeks: 45 ml pudeli sisust jätkub keskmiselt
1956 kasutuskorraks .

 Koostis
Atsetoon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37,60 g
Etüülatsetaat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42,80 g
Abiained kuni  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  100,00 ml

• Enne hamba täitmist ajutise täidisega 
või püsiva akrüülvaigust täitematerjaliga 
oodake, kuni kaviteet on täiesti kuiv .

• Ärge kandke peale liiga suurt kogust 
HYDROL-i .

• HYDROL ei ole ette nähtud rasva 
eemaldamiseks limaskestalt; 
pikem kasutamine võib põhjustada 
põletustunnet .

• Pärast kasutamist sulgege pudel 
hoolikalt .

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• F – Väga tuleohtlik
• Xi – Ärritav
• Ärritav silmadele .
• Pidevalt nahaga kokkupuutel võib põhjustada 

naha kuivust või lõhenemist .
• Aurud võivad põhjustada uimasust ja 

peapööritust .
• Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike 

jäätmete kogumispunkti .
• Tutvuge ohutuskaardiga (saadaval nõudmisel) .
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Largal +
EDTA 17% kelaatlahus juurekanalite
loputamiseks

L

TEAVE

Omadused ja eelised
• Lahustab juurekanalite mineraalsisu .
• Puhastab kanalid lubjast (kaltsifitseerunud kanalid)
• Eemaldab tõhusalt anorgaanilise materjali (devitaalse pulbi jäägid)
• Tänu määrivale (libestavale) toimele pehmendab kanaliseinu, lihtsustab kanalite mehaanilist 

ettevalmistamist- kanalite vormimist, juurdepääsetavust kitsastesse/ kõveratesse/ 
kaltsifitseerunud kanalitesse apeksi suunal .

• Võimaldab täita suurema arvu lateraalkanaleid
• Lahuse tasakaalustatud pH (8,5) tõttu taluvad periapikaalsed koed seda hästi .
• Optimeeritud EDTA kelaatumine dentiini mineraalkomponentidega tagab dentiinijääkide 

eemaldamise ja kanalite puhastamise .
Kasutusjuhend 
1 . Valige soovitud suurusega süstal ja loputusotsik .
2 . Täitke süstal EDTA 17% lahusega (soovitatavalt 5-10 ml) .
3 . Loputage vastavalt vajadusele .
4 . Eemaldage loputusotsik süstlalt ja visake ära .
Olulised märkused

Ettevaatusabinõud:
1 . Lugege toote ohutuskaarti materjalide   

käsitsemise ja ohutusteabe kohta .
2 . Kloorheksidiini kasutamisel on kloorhek-

sidiini ja EDTA vastastikmõju ohu tõttu 
soovitatav kahe irrigandi vahel loputada 
destilleeritud veega .

3 . Professionaalseks kasutamiseks hamba-
ravis .

Hoiatused:
1 . Pärast kasutamist alati sulgeda pudeli    

kork .
2 . Vältida kokkupuudet naha ja silmadega .
3 . Hoida lastele kättesaamatus kohas .

Säilitamine
Hoida toatemperatuuril, eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest .
Meditsiiniseade: klass IIa

 Näidustused
Largal+ EDTA 17% on etüleendiamiin-tet-
raäädikhappe neutraliseeritud loputuslahus 
juurekanalite puhastamiseks ja ettevalmista-
miseks .
Tänu demineraliseerivale toimele kasutatakse 
EDTA 17% neutraliseeritud lahust (pH 8,5) kit-
sastes ja kõverates kanalites prepareerimise 
lihtsustamiseks ja preparatsioonijääkide ee-
maldamiseks .

 Pakend
100 ml

 Koostis
EDTA 17%

Lidokaiin/tsetrimiid 
Igemegeel, 5g/0,15g

L

TEAVE PATSIENDILE 

Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada 
üksnes arsti soovitusel . Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt info-
lehte, sest siin on teile vajalikku teavet
- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda
- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga
- Ravim on välja kirjutatud üksnes teile . Ärge andke seda kellele-

gi teisele . Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümp-
tomid on sarnased

- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti 
või apteekriga . Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles in-
folehes ei ole nimetatud .

1. Mis ravim on lidokaiin/tsetrimiid igemegeel ja milleks seda 
kasutatakse
Nimetatud igemegeel on kombinatsioonpreparaat, mille toime-
aineteks on lidokaiin ja tsetrimiid, mida kasutatakse hambaravis 
lokaalanesteetikumina (paikne tuimasti) .
Seda kasutatakse suulimaskesta paikseks tuimastuseks enne 
infiltratsioonanaesteesiat, hambakroonide ja -sildade proovimist 
ning korrigeerimist, hambakivi eemaldamist ja hamba väljatõm-
bamist .
Patsienti peab informeerima riskist, et ta kogemata hammustab 
eelnevalt tuimastatud huulde, põske ja/või keelde .

2. Mida on vaja teada enne lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli 
kasutamist Lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli ei tohi kasutada:

- kui olete allergiline lidokaiini ja/või tsetrimiidi või selle ravimi 
mis tahes koostisosa suhtes

- alla 4-aastastel lastel
- süstimiseks
Teil kasutatavas ravimis sisalduvate abiainete kohta teavet, pa-
lun, küsige oma hambaarstilt . Kui te ei ole milleski kindel, pidage 
enne selle igemegeeli kasutamist nõu oma hambaarstiga .
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Enne lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutamist pidage nõu oma 
hambaarstiga . Patsienti peab informeerima, et juhul kui suhu sa-
tub rohkem geeli kui vaja, tuleb üleliigne välja sülitada, et vältida 
selle allaneelamist ning liigset imendumist . Suu limaskestavigas-
tuse korral tuleb olla ettevaatlik, sest lidokaiini imendumine võib 
toimuda kiiremini ja ulatuslikumalt . Sportlasi tuleb hoiatada, et 
antud ravim sisaldab toimeainet lidokaiin, mis võib suure tõenäo-
susega anda dopingutestis positiivse tulemuse .
Muud ravimid ja lidokaiin/tsetrimiidi igemegeel
Palun informeerige oma hambaarsti kui te kasutate või olete 
hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma 
retseptita ostetud ravimeid . Lidokaiini teadaolevate koostoime-
te (nt beetablokaatorid, antiarütmikumid) esinemine on vähe-
tõenäoline, kui lidokaiini kasutatakse paikseks manustamiseks 
suulimaskestale . 
Rasedus ja imetamine
Kui te olete rase või plaanite rasestuda või toidate last rinnaga, 
pidage enne igemegeeli kasutamist nõu oma hambaarstiga . 
Lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli ei soovitata raseduse ja imetami-
se ajal kasutada .

3. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli kasutada
Seda ravimit tuleb kasutada alati täpselt nii, nagu arst on teile 
selgitanud . Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma ham-
baarstiga . Ainult paikseks kasutamiseks . Manustatakse gingi-
vaalselt (igemele) .

Korraga võib manustada 0,10 g kuni 0,20 g geeli (vastab 5 mg 
kuni 10 mg lidokaiinile) . Ööpäevane maksimaalne annus ei tohi 
ületada 4 g 5% lidokaiinisisaldusega geeli (vastab 200 mg lido-
kaiinile) .
Igemegeel kantakse eelnevalt kuivatatud limaskestale vatitiku, 
spaatli või suuõõne jaoks sobiva lühikese pulga abil .
Pärast igemegeeli limaskestale kandmist on oluline, et patsient 
sülitaks üleliigse geeli välja ega neelaks seda alla .
Kui teile manustatakse lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli rohkem 
kui ette nähtud
Tavatingimustes hambaravi puhul pole lidokaiin/tsetrimiidi ige-
megeeli üleannustamise ühestki juhust teatatud .
Juhul kui teile manustatakse igemegeeli soovitatust suu-
rem annus, võivad tekkida toksilisuse kardiovaskulaarsed või 
neuroloogilised nähud (vt lõik 4 “Võimalikud kõrvaltoimed”) . 
Üleannustamise raviks tuleb koheselt pöörduda lähimasse haig-
lasse .
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu 
oma hambaarstiga .

4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka lidokaiin/tsetrimiidi igemegeel põhjus-
tada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki .
Tekkida võivad toksilised reaktsioonid, eelkõige lokaalanesteeti-
kumi üleannustamisest (kas juhuslik veeni süstimine või lokaal-
selt liiga suure annuse manustamine), mille kliinilised sümptomid 
võivad olla järgmised:
Kesknärvisüsteem: närvilisus, rahutus, haigutamine, värinad, 
kartlikkus, silmatõmblus, logorröa, peavalu, iiveldus, helin kõr-
vades (tinnitus) .
Respiratoorne süsteem: tahhüpnoe, seejärel düspnoe, millele 
võib järgneda apnoe .
Kardiovaskulaarne süsteem: tahhükardia, hüpertensioon, millele 
tõenäoliselt järgnevad hüpotensioon, bradükardia, mis võib viia 
südameseiskuseni .
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma ham-
baarstiga . Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes 
ei ole nimetatud .

5. Kuidas lidokaiin/tsetrimiidi igemegeeli säilitada
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas .
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgi-
tud pakendil pärast „Kõlblik kuni“ või „EXP“ . Kõlblikkusaeg viitab 
selle kuu viimasele päevale . Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni 
ega olmejäätmete hulka . Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära 
ravimeid, mida te enam ei kasuta . Need meetmed aitavad kaitsta 
keskkonda .

6. Muu teave Müügiloa hoidja
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba .
Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013

Lisainfo:
Täiendav teave müügiloata ravimi kohta on saadaval Ravimiameti 
veebilehel
http://www .ravimiamet .ee/sites/default/files/documents/
Lidokaiin%2C%20tsetrimiid%202013-08 .pdf
Täiendav teave maaletooja esindusest:
AS Sirowa Tallinn, Salve 2c, 11612, Tallinn, tel . 6830 702
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Parcan N
3% naatriumhüpokloriti vesilahus
juurekanali loputamiseks

P

TEAVE

Omadused ja eelised
Parcan N tugevad oksüdeeruvad omadused tekitavad kanalis kliinilise kihisemisprotsessi, mis 
muudab kanali puhastamise tõhusaks .
NAOCl 3% kontrollitud kvaliteet tagab püsiva kontsentratsiooni koe lahustamiseks ja puhastava 
toime saavutamiseks .
Pudel on varustatud spetsiaalse ventileerimisavaga, et vältida pudeli plahvatamisriski .

- Korgi sees olevat ventileerimisava fooliumit ei tohi läbi torgata .
- Pudelisuue on kaetud fooliumiga, mis tuleks eemaldada . 

Kasutusjuhend
Kasutage Parcan N 3% NaOCl lahust vastavalt vajadusele surnud koe ja preparatsioonijääkide 
eemaldamiseks endodontilise protseduuri ajal .
1 . Valige sobiva suurusega süstal (soovitatav 10ml) ja loputusnõel .
2 . Täitke süstal Parcan N 3% NaOCl lahusega, asetage süstlale loputusnõel .
3 . Sisestage nõel juurekanalisse, pritsige kanalisse Parcan N lahus ning loputage kanali sisu välja .
4 . Eemaldage ja visake süstal ning loputusotsik ära .
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
1 . Lugege toote ohutuskaarti materjalide käsit-

semise ja ohutusteabe kohta .
2 . Vältige lahuse sattumist ümbritsevatele kude-

dele .
3 . Vältige lahuse sattumist riietele, 3% NaOCl on 

mõõdukalt aluseline ja tal on pleegitav toime .
4 . Hoida lastele kättesaamatus kohas .

5 . Vältida kokkupuudet naha ja silmadega .
6 . Mitte neelata, mitte süstida .
7 . Omavahelise reageerimise ja sademe tekki-

mise vältimiseks loputage naatriumhüpoklo-
riti ja kloorheksidiini loputuskorra vahel des-
tilleeritud veega .

8 . Professionaalseks kasutamiseks hambaravis .

Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas, eemal kuumusest ja otsesest päikese valgusest .
Meditsiiniseade: klass IIa

 Näidustused
Kasutatakse endodontilistel protseduuridel 
juurekanalite antimikroobseks loputamiseks 
ja surnud kudede eemaldamiseks .
Lisaks loputavale toimele omab orgaanilist 
ainet lahustavat efekti ning on tugeva ja kiire 
desinfitseeriva toimega .

 Pakend
250 ml või 3x100 ml

 Koostis
NaOCl 3%

R4+ 
2% kloorheksidiin-diglükonaadi vesilahus juurekanali 

lõplikuks antimikroobseks loputamiseks

TEAVE

R
Omadused ja eelised
Toodet on täiustatud patenteeritud pindaktiivsete modifikaatoritega- märgainetega, mis 
soodustavad lahuse läbitungimist kanali kudedesse ning rakuseina infiltreerumist .
Patenteeritud pindaktiivsed modifikaatorid võimendavad lahuse toimet, et kanal jääkidest lõplikult 
puhastada ja loputada .
Kasutusjuhend
1 . Kasutage EDTA 17% lahust (nt Largal N) eelloputuseks ja preparatsioonijääkide eemaldamiseks .
2 . Vajadusel loputage kanal hüpoklorit lahusega (NaOCl, nt Parcan N) .
3 . Eemaldage hüpoklorit (NaOCl) kanalist loputamise teel steriilse veega .
4 . Täitke süstal R4+ 2% kloorheksidiin-diglükonaadi lahusega (soovitatav 5-10ml), asetage süstlale      
    loputusnõel .
5 . Kestvalt, vähemalt 2 min . jooksul loputage juurekanaleid, soovituslikult 10-20ml kanali kohta .
6 . Eemaldage ja visake süstal ning loputusotsik ära .
7 . Kuivatage ja täitke juurekanal . 
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel:
1 . Lugege toote ohutuskaarti materjalide 

käsitsemise ja ohutusteabe kohta .
2 . Juurekanali loputamisel ei tohi lahust suruda 

periapikaalsetesse kudedesse .
3 . Mitte süstida, mitte neelata .
4 . Mitte kasutada suuloputusvahendina .
5 . Kloorheksidiin-diglükonaati sisaldavat 

lahust ei tohi segada hüpokloritit sisaldava 
lahusega vältimaks punakaspruuni sademe 
teket . Selle vältimiseks loputage kahe 
irrigandi vahel destilleeritud veega .

6 . Hoida lastele kättesaamatus kohas .
7 . Vältida kokkupuudet silmadega .
8 . Professionaalseks kasutamiseks 

hambaravis .

Säilitamine
Hoida kuivas ja jahedas, eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest .
Meditsiiniseade: klass IIa

 Näidustused
Kasutatakse endodontilistel protseduuridel 
juurekanalite lõplikuks antimikroobseks lopu-
tamiseks ja surnud kudede eemaldamiseks .
Kasutamisel eemaldage eelnevalt preparat-
sioonijäägid (smear layer) kasutades EDTA 
lahust või sidrunhapet 12,5% .

 Pakend
100 ml

 Koostis
CHX 2%
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Racegel 
Termogeelistuv vedelik gingivaalse  
serva preparatsiooniks

R

TEAVE

Omadused ja eelised
Mistahes kliinilist protseduuri sooritades (proteesimine, täidised) puutute kokku erinevate 
vedelikega (sülg, veri) . 
RACEGEL-i abil, mis on tõeline keemiline tõke, saate:
• puhastada töövälja, kontrollides veritsust ja koevedeliku nõrgumist . Adstringent 25% 

alumiiniumkloriid võimaldab verejooksu, igemevedeliku voolu ja pehmete kudede kokkutõmbumist 
optimaalselt kontrollida ja reguleerida . RACEGEL hoiab töövälja kuivana . 

• kergesti pääseda ligi preparatsiooni servadele . RACEGEL avab juurdepääsu preparatsiooni 
servadele ilma retraktsiooniniiti kasutamata .

• Termogeeli omadused aitavad vältida parodontiumi mehaanilist vigastamist, juhtida toote 
kasutamist liigset füüsilist survet rakendamata ning hõlbustavad paigutamist ja loputamist . 

• Termogeelistuv vedelik: toatemperatuuril vedel, igemega kokkupuutel muutub jäigaks geeliks . 
Veega loputamisel muutub taas vedelaks- lihtne eemaldada .

• Geeljas konsistents: RACEGEL ei voola ega tilgu . 
• Tänu oranžile värvile on RACEGEL-i kasutamise ja loputamise ajal tööväljal kerge märgata ja 

eemaldada .
• Õhukesed eelpainutatud aplikaatorid, mis võimaldavad geeli paigaldada ka raskemini 

juurdepääsetavatesse kohtadesse .
• Ühildub kõikide jäljendmaterjalidega .
• Lihtne ja valutu aplikatsioon ilma iget traumeerimata . Retraktsiooniniidi kasutamine pole vajalik 

(kuid võimalik, kui see vajalikuks peaks osutuma- geel võimaldab niiti hõlpsamini sisestada) .
• Lihtne kasutada- vaid 2 minutiga on hambakaela piirkond protseduuriks valmis .
• Patsiendile meeldiva vaarikalõhnaga .

 Näidustused
Igemetasku avamine ja veritsuse 
reguleerimine enne jäljendi võtmist ning II, III 
ja IV klassi kaviteedi ettevalmistamisel .
Gingivaalse serva preparatsiooniks ilma 
retraktsiooniniidita:
• enne jäljendi võtmist
• enne komposiit- või klaasionomeertäidise 

asetamist
• enne laminaatide tsementeerimist
Peatab veritsuse ja koevedeliku nõrgumise 
igemetaskust .

Kanna piisav kogus geeli 
otse igemeservale, jälgides 

hoolikalt prepareeritud 
hamba kontuuri

Lase seista umbes 
2 minutit Loputa Kuivata kergelt pustliga

Kasutusjuhend
• Kanna piisav kogus geeli otse igemeservale, jälgides hoolikalt prepareeritud hamba kontuuri .
• Lase seista umbes 2 minutit
• Loputa
• Kuivata kergelt pustliga
• Igemeserv on eemaldunud, koht on protseduuriks valmis

Märkus . Juhul, kui veritsus pole peatunud, siis korrake protseduuri uuesti: kandke geel igemeservale, 
laske seista 2 minutit, loputa, kuivata .

Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Xi- Ärritav silmadele ja nahale .
• Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole .
• Allergilise reaktsiooni risk oksükinoolile .

Racegel 
Termogeelistuv vedelik gingivaalse  

serva preparatsiooniks

 Pakend
Karbis: 3 x1,4g süstalt + 30 eelpainutatud 
aplikaatorit

 Koostis
25% alumiiniumkloriid
Oksükinool
Abiained

R

TEAVE
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Racestyptine solution 
Hemostaatiline lahus igeme retraktsiooniks

R

TEAVE

Omadused ja eelised
• Alumiiniumkloriidil on adstringeeriv ehk kootav toime ning suurepärase hemostaatilise toime .
• See põhjustab paikse hemostaasi ning vaba igeme ülemise kihi kontraktsiooni, sadestades koe- 

ja seerumivalke .

Kasutusjuhend
Eksudatsioon igemetest ja igeme verejooks
• Tilgutage üks või kaks tilka lahust igemele, kasutades pipetti või vatipulka . 
• Oodake 1 kuni 2 minutit ja loputage korralikult .

IGEME RETRAKTSIOON
• Esmalt sisestage ravimiga immutamata retraktsiooniniit (Septofil) igemetaskusse .
• Immutage niit (suusiseselt) hoolikalt paari tilga lahusega, kasutades pipetti . 
• Jätke niit paigale 3 kuni 5 minutiks .
• Eemaldage niit, veendudes, et igemetaskusse ei jää ühtegi niidi fragmenti . 
• Loputage põhjalikult .

 Näidustused
• Eksudatsioon igemetest ja igeme verejooks .
• Igeme retraktsioon kasutades In situ 

(suusisest) retraktsiooniniidi immutamist 
RACESTYPTINE lahusega . 

• Lihtsustab retraktsiooniniidi mehaanilist 
kasutamist enne jäljendi võtmist .

 Vastunäidustused
Võimalik allergia alumiiniumi vastu .
Mistahes varasem ülitundlikkus või 
fotosensitiivsus kinoleenkoostisainete vastu .
Kõrvaltoimed
Allergilised reaktsioonid, allergiline 
ülitundlikkus, põletustunne .

Racestyptine solution 
Hemostaatiline lahus igeme retraktsiooniks

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Kasutage ainult nii palju tilku, kui on vaja soovitud tulemuse saavutamiseks .
• Viige miinimumini lahuse kokkupuuteaeg limaskestaga .
• Kohe pärast paikse hemostaasi saavutamist või jäljendi võttu, peske manustamiskoht 

põhjalikult puhtaks nii, et sinna ei jääks potentsiaalselt ärritavat alumiiniumisoola .
• NB! Niiti mitte üle immutada (lahuses leotada) .
• Mitte alla neelata .
• Tuleohtlik .
• Xi – Ärritab silmi ja nahka . Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti 

poole .
• Kanda sobivaid kaitsekindaid .
• Kemikaal ja selle pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti .

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC .

R

 Pakend
13 ml pudel + 1 pipett

 Koostis
Heksahüdraatalumiiniumkloriid 25 massi-/
mahuprotsenti, oksükinool, hüdroalkohol-abiaine .

TEAVE

Olulised märkused
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Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .
Puhas, adrenaliinita (vasokonstriktorita) lokaalanesteetikum

TEAVE

S

RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Scandonest, 30 mg/ml süstelahus

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab 30 mg mepivakaiinvesinikkloriidi . 
Üks 1,7 ml kolbampull süstelahusega sisaldab 51 mg mepivakaiinvesinikkloriidi .
Üks 2,2 ml kolbampull süstelahusega sisaldab 66 mg mepivakaiinvesinikkloriidi .

Teadaolevat toimet omav abiaine
Üks ml sisaldab 0,11 mmol naatriumi (2,467 mg/ml) . 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6 .1 .

RAVIMVORM
Süstelahus .
Selge ja värvitu lahus .
pH: 6 .0 . . .6 .8

KLIINILISED ANDMED
Näidustused
Lokaal- ja lokoregionaalne anesteesia täiskasvanutel, noorukitel ja üle 4-aastastel (ligikaudu 20 kg
kehakaaluga) lastel hambakirurgias .

Annustamine ja manustamisviis 
Ravimit tohivad kasutada ainult dentistid, stomatoloogid või teised arstid, kes on piisavalt kooli-
tatud ja tuttavad süsteemse toksilisuse diagnoosimise ja raviga, või nende järelvalvel . Mis tahes 
respiratoorsete ja kardiovaskulaarsete erakorraliste olukordade viivitamatu ravi võimaldamiseks 
soovitatakse enne lokaalanesteetikumidega teostatava regionaalanesteesia induktsiooni tagada 
sobivate elustamisvahendite ja ravimite ning vastavalt koolitatud personali kättesaadavus . Pärast 
igat lokaalanesteetikumi süstet tuleb patsiendi teadvuse taset jälgida .

Annustamine
Kuna valu puudumine on seotud patsiendi individuaalse tundlikkusega, tuleb kasutada kõige 
väiksemat anesteetikumi annust, millega kaasneb sobiva sügavusega tuimestus . Ulatuslikumate 
protseduuride puhul võib vajalikuks osutuda üks või rohkem kolbampulle, ilma et ületataks mak-
simaalset soovituslikku annust .

Täiskasvanutel on maksimaalseks soovitatavaks annuseks 4,4 mg kehakaalu kg kohta ja abso-
luutne maksimaalne soovitatav annus üle 70 kg kaaluvatele inimestele on 300 mg, mis vastab 10 
ml lahusele .
Tuleb meeles pidada, et maksimaalse koguse arvestamisel tuleb silmas pidada patsiendi keha-
kaalu . Kuna patsientidel on erinevad kehakaalud, esineb iga patsiendi puhul erinev maksimaalselt 
lubatud talutava mepivakaiini kogus . Lisaks esineb toime alguse ja kestuse osas olulisi indivi-
duaalseid erinevusi . 

Järgnevas tabelis on esitatud maksimaalsed lubatud annused täiskasvanutel kõige sagedamini 
kasutatavate anesteesia tehnikate puhul ja nende ekvivalendid kolbampullide arvuna: 

Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .

Puhas, adrenaliinita (vasokonstriktorita) lokaalanesteetikum
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Kehakaal
(kg)

Mepivakaiinvesinikkloriidi annus 
(mg)

Maht
(ml)

Ekvivalent* kolbam-
pullide arvuna (1,7ml)

Ekvivalent* kolbam-
pullide arvuna (2,2ml)

20 60 2 1,2 0,9

35 105 3,5 2,0 1,5

45 135 4,5 2,5 2,0

* Ümardatud lähima poolampullini

Patsientide erirühmad
Kliiniliste andmete puudumise tõttu tuleb olla eriti tähelepanelik, et manustada sobiva sügavusega
tuimestuse saavutamiseks vajalik kõige väiksem annus järgmistele sihtrühmadele:
 - eakad patsiendid;
 - neeru- või maksakahjustusega patsiendid .
Mepivakaiini metaboliseerib maks ning maksakahjustusega patsientidel võib kaasneda mepivakaii-
ni plasmataseme tõus, eriti pärast korduvat kasutamist . Uue süsti vajadusel tuleb patsienti jälgida, 
et välja selgitada suhtelise üleannuse mis tahes sümptomid .

Samaaegne kasutamine patsiendi ärevust leevendavate sedatiivsete preparaatidega:
Sedatiivse ravimi manustamisel võib mepivakaiini maksimaalne ohutu annus väheneda nende ravi-
mite kombinatsiooni kesknärvisüsteemi pärssiva toime summeerumise tõttu (vt lõik 4 .5) .

Manustamisviis
Infiltratiivne ja perineuraalne kasutamine .
Ühekordseks kasutamiseks .

Enne ravimi manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid
Ravimit ei tohi kasutada, kui see on hägune ja värvust muutnud .
Süstida ei tohi kiiremini kui 1 ml lahust minutis .
Kui süste kohal on põletik ja/või infektsioon, tuleb lokaalanasteetikumi süstida ettevaatlikult .

Kehakaal
(kg)

Mepivakaiinvesinikkloriidi annus 
(mg)

Maht (ml) Ekvivalent* kolbam-
pullide arvuna (1,7ml)

Ekvivalent* kolbam-
pullide arvuna (2,2ml)

50 220 7,3 4,0 3,0

60 264 8,8 5,0 4,0

≥70 300 10,0 5,5 4,5

* Ümardatud lähima poolampullini

Lapsed
Scandonest on vastunäidustatud alla 4-aastastele lastele (ligikaudu 20 kg kehakaaluga) (vt lõik 4 .3) .

Soovitatav terapeutiline annus:
Süstitav annus tuleb määratleda vastavalt lapse vanuse ja kehakaalu ning operatsiooni ulatuse järgi .
Keskmine annus on 0,75 mg/kg = 0,025 ml mepivakaiini süstelahust ühe kg kehakaalu kohta:
~ ¼ kolbampulli (15 mg mepivakaiinvesinikkloriidi) 20 kg kaaluvale lapsele .

Maksimaalne soovitatav annus:
Maksimaalne laste soovitatav annus on 3 mg mepivakaiini kehakaalu kg kohta (0,1 ml mepivakaiini/kg) .

Järgnevas tabelis on esitatud maksimaalsed lubatud annused lastel ja nende ekvivalendid kolbam-
pullide arvuna:
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Süstida tuleb väga aeglaselt (1 ml/min) .

Juhusliku intravaskulaarse süstimisega kaasnev risk
Juhusliku intravaskulaarse süstimisega (nt tahtmatu intravenoosne süstimine süsteemsesse ringlus-
se, tahtmatu intravenoosne või intra-arteriaalne süstimine pea ja kaela piirkonda) võivad kaasneda 
rasked kõrvaltoimed, nagu krambid, millele järgneb kesknärvisüsteemi või kardiorespiratoorne dep-
ressioon ja kooma, mis progresseerub lõpuks hingamisseiskuseni, tingituna mepivakaiini järsku tek-
kinud kõrgest tasemest süsteemses ringluses .
Seega tagamaks, et nõel ei ole süste ajal veresoonde tunginud, tuleb enne lokaalanesteetikumi 
süstimist süstlaga aspireerida . Siiski, vere puudumine süstlas ei garanteeri, et intravaskulaarset 
süstet on välditud .

Intraneuraalse süstimisega kaasnev risk
Juhuslik närvi süstimine võib põhjustada ravimi retrograadset liikumist mööda närvi .
Intraneuraalse süstimise vältimiseks ja närvikahjustuste ärahoidmiseks seoses närviblokaadidega tu-
leb nõel alati veidi tagasi tõmmata, kui patsient tunneb süste ajal elektrilöögi tunnet või kui süst on eriti
valus . Nõelast tekitatud närvikahjustuste esinemisel võib mepivakaiini potentsiaalne keemiline neu-
rotoksilisus süvendada neurotoksilist toimet, kuna see võib kahjustada perineuraalset verevarustust 
ning takistada mepivakaiini lokaalset väljapuhastumist .

Vastunäidustused
• Ülitundlikkus toimeaine (või amiidide rühma mis tahes lokaalanesteetikumi) või lõigus 6 .1
 loetletud mis tahes abiainete suhtes .
• Alla 4-aastastel lastel (ligikaudu 20 kg kehakaaluga) .
• Rasked atrioventrikulaarsed erutusjuhtehäired, mis ei ole kardiostimulaatoriga
 kompenseeritavad .
• Ravile allumatu epilepsia .

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Erihoiatused
Mis tahes allergilise reaktsiooni riski esinemisel valige anesteesiaks teine ravim (vt lõik 4 .3) .
Mepivakaiini tuleb järgnevates olukordades kasutada ohutult ja efektiivselt:
Scandonest’i süstimisel põletikulisse või infitseeritud piirkonda võivad väheneda lokaalanesteetilised
toimed .
Esineb sissehammustuse (huultesse, põskedesse, limaskesta ja keelde) risk, eriti lastel . Patsiente 
tuleb hoiatada, et nad ei näriks närimiskummi ega sööks, enne kui on taastunud normaalne tundlikkus .
Mepivakaiini tuleb kasutada ettevaatusega järgmistes olukordades:

Kardiovaskulaarsete häiretega patsiendid:
• perifeerse veresoonkonna haigus;
• arütmiad, eriti ventrikulaarsed;
• atrioventrikulaarsed erutusjuhtehäired;
• südamepuudulikkus;
• hüpotensioon .
Mepivakaiini tuleb manustada ettevaatusega südamefunktsiooni kahjustusega patsientidele, kuna 
neil võib esineda väiksem võime aeglustunud atrioventrikulaarsest ülekandest tingitud muutuste 
kompenseerimiseks või need halvenevad .

Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .
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Epilepsiahaiged:
Seoses kõigi lokaalanesteetikumide konvulsiivsete toimetega tuleb neid ravimeid kasutada väga 
ettevaatlikult .
Halvasti ravile alluvate epilepsiapatsientide kohta vt lõik 4 .3 .

Maksahaigusega patsiendid:
Tuleb kasutada kõige väiksemat annust, mis on vajalik sobiva sügavusega anesteesia esilekut-
sumiseks .

Neeruhaigusega patsiendid:
Tuleb kasutada kõige väiksemat annust, mis on vajalik sobiva sügavusega anesteesia esilekut-
sumiseks .

Porfüüriaga patsiendid
Scandonest’i tohib ägeda porfüüriaga patsientidel kasutada ainult siis, kui ohutum alternatiiv puu-
dub . Ettevaatlik tuleb olla kõigi porfüüria patsientidega, kuna see ravim võib vallandada porfüüria .

Atsidoosiga patsiendid
Atsidoosi, nt neerupuudulikkuse halvenemise või ravile halvasti alluva 1 . tüüpi suhkurtõve puhul 
tuleb olla ettevaatlik .

Eakad patsiendid:
Eakatel tuleb annust vähendada (kuna kliinilised andmed puuduvad) .

Mepivakaiini tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kes kasutavad antiagregante/antikoa-
gulante või kel esineb vere hüübivushäire, kuna neil esineb kõrgem veritsusrisk . Kõrgem veritsus-
risk on rohkem seotud protseduuri kui ravimiga .

Ettevaatusabinõud ravimi kasutamisel
Lokaalanesteetikume tohivad kasutada ainult arstid, kes on kogenud annusega seotud toksikoosi 
ja teiste teostatava blokaadi tagajärjel tekkida võivate ägedate erakorraliste seisundite diagnoo-
simises ja ravis . Tuleb arvestada hapniku, elustamisravimite, kardiopulmonaalsete elustamisva-
hendite ning toksiliste reaktsioonide ja nendega seotud erakorraliste olukordade adekvaatset ravi 
tundva personali kohese kättesaadavuse vajadusega (vt lõik 4 .2) . Annusega seotud toksikoosi 
adekvaatse ravi viivitusest võivad tuleneda mis tahes põhjusel kunstliku ventilatsiooni vajadus ja/
või tundlikkuse muutus ning seejärel areneda atsidoos, tekkida südameseiskumine ja ka surm .

Hüpokseemia ja metaboolne atsidoos võivad võimendada kardiovaskulaarset toksilisust . Vara-
jane krampide kontrolli alla saamine ning agressiivne ravi hingamisteede kaudu hüpokseemia ja 
atsidoosi leevendamiseks võib vältida südameseiskumist .

Teiste ravimpreparaatide samaaegne kasutamine võib vajada põhjalikku jälgimist (vt lõik 4 .5) .

Ravim sisaldab 24,67 mg naatriumi 10 ml kohta (maksimaalne soovitatav annus), mis on võrdne 
1,23 %-ga WHO (Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon) poolt soovitatud naatriumi maksimaal-
sest ööpäevasest kogusest täiskasvanutel, s .o . 2 g .

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Aditiivsed koostoimed teiste lokaalanesteetikumidega
Lokaalanesteetikumide toksilisus summeerub . Mepivakaiini manustatud koguannus ei tohi ületa-
da maksimaalset soovitatavat annust .
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H2-histamiiniretseptorite blokaatorid (tsimetidiin)
Samaaegsel tsimetiidini manustamisel on teatatud amiidsete anesteetikumide seerumitasemete 
tõusust . Tsimetidiin aeglustab mepivakaiini kliirensit .

Sedatiivsed ravimid (kesknärvisüsteemi pärssijad)
Kui patsiendil kasutatakse ärevuse vähendamiseks sedatiivseid ravimeid, tuleb kasutada anes-
teetikumide väiksemaid annuseid, kuna nii lokaalanesteetikumid kui sedatiivsed ained pärsivad 
kesknärvisüsteemi ja nende toimed võivad kombinatsioonis summeeruda .

Antiarütmikumid
Antiarütmikumidega ravitavatel patsientidel võib pärast mepivakaiini kasutamist tekkida kõrval-
toimete kumulatsioon, mis tuleneb struktuuride sarnasusest (nt I klassi ravim, nagu lidokaiin) .

CYP1A2 inhibiitorid
Mepivakaiin metaboliseerub peamiselt ensüüm CYP1A2 abil . Selle tsütokroomi inhibiitorid (nt 
tsiprofloksatsiin, enoksatsiin, fluvoksamiin) võivad vähendada mepivakaiini metabolismi, suuren-
dada kõrvaltoimete riski ja soodustada pikaajalist või toksilist taset veres . Amiid-anesteetikumide 
kõrgenenud seerumitasemeid on täheldatud ka pärast samaaegset manustamist tsimetidiiniga, 
mis on arvatavasti tingitud tsimetidiini inhibeerivast toimest CYP1A2 suhtes . Mepivakaiini kom-
bineerimisel nende ravimitega soovitatakse olla ettevaatlik, kuna pearinglus võib kesta kauem (vt 
lõik 4 .7) .

Propranolool
Mepivakaiini kliirens võib kombinatsioonis propranolooliga aeglustuda ning selle tulemuseks võib 
olla anesteetikumi kõrgem kontsentratsioon seerumis . Mepivakaiini ja propranolooli samaaegsel 
manustamisel tuleb olla ettevaatlik .

Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Fertiilsus
Mepivakaiiniga ei ole loomadel tuvastatud mingeid olulisi toksilisi toimeid viljakusele . Seni puu-
duvad andmed seoses inimesega .

Rasedus
Rasedatega ei ole kliinilisi uuringuid läbi viidud ja kirjanduses ei ole teatatud ühestki juhtumist, 
kus
rasedale oleks süstitud 30 mg/ml mepivakaiini . Loomkatsed ei ole näita otsest või kaudset kah-
julikku toimet reproduktiivsusele . Ettevaatusena on parem vältida mepivakaiini kasutamist rase-
duse ajal, välja arvatud kui see on kliiniliselt vajalik .

Imetamine
Scandonest’iga läbiviidud kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud imetavaid emasid . Siiski, arves-
tades andmete puudumist mepivakaiini kohta, ei saa välistada riski vastsündinutele/imikutele . 
Seetõttu soovitatakse imetavatel emadel last rinnapiimaga mitte toita 10 tunni jooksul pärast 
anesteesiat Scandonest’iga .

Toime reaktsioonikiirusele
Scandonest võib mõjutada kergelt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet . Pärast me-
pivakaiini manustamist võib esineda pearinglus (sh peapööritus, nägemishäired ja väsimus) (vt 
lõik 4 .8) . Seega patsiendid ei tohiks pärast hambaprotseduuri lahkuda hambakliinikust enne, kui 
nende võimed on taastunud (tavaliselt 30 minuti jooksul) .

Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .
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Kõrvaltoimed
Ohutusprofiili kokkuvõte
Pärast Scandonest’i manustamist täheldatud kõrvaltoimed on samasugused nagu teistel lokaal-
setel amiid-anesteetikumidel . Need kõrvaltoimed on tavaliselt annusest sõltuvad ning võivad tu-
leneda üleannusest põhjustatud kõrgest plasmatasemest, kiirest imendumisest või tahtmatust 
intravaskulaarsest süstimisest . Need võivad tuleneda ka ülitundlikkusest, idiosünkraasiast või 
patsiendi vähenenud taluvusest .
Tõsised kõrvaltoimed on üldjuhul süsteemse iseloomuga .

Kõrvaltoimete loetelu tabelina
Teatatud kõrvaltoimed põhinevad spontaansetel teadetel ja kirjandusel .
Kõrvaltoimete esinemissageduste klassifikatsioon järgib järgmist tava: väga sage (≥ 1/10); sage 
(≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000); väga harv 
(< 1/10 000), teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) .

MedDRA organsüsteemi klass Esinemissagedus Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired Harv Ülitundlikkus
Anafülaktilised / anafülaktoidsed reaktsioonid
Angioödeem (näo / keele / huulte / kurgu / kõri1 / 
periorbitaalne ödeem)
Bronhospasm / astma2

Urtikaaria
Psühhiaatrilised häired Teadmata Eufooria

Ärevus / närvilisus3

Närvisüsteemi häired Sage . Peavalu
Harv Neuropaatia4:

Neuralgia (neuropaatiline valu)
Oraalsete ja perioraalsete struktuuride paresteesia 
(st kõrvetustunne, kihelus, sügelus, kirvendus, 
lokaalne kuuma- või külmatunne ilma selge füüsilise 
põhjuseta)
Hüpesteesia / tuimus (oraalne ja perioraalne)
Düsesteesia (oraalne ja perioraalne), sh düsgeusia (nt 
metalli maitse, moonutatud maitse), ageusia
Pearinglus (uimasus)
Treemor3

Sügav KNS depressioon:
Teadvusekadu
Kooma
Krambid (sh toonilis-kloonilised krambihood)
Presünkoop, sünkoop
Segasusseisund, desorientatsioon
Kõnehäire3 (nt düsartria, logorröa)
Rahutus / agiteeritus3
Tasakaaluhäire (düsekviliibrium)
Unisus

Teadmata Nüstagm
Silma kahjustused Harv Nägemiskahjustus

Hägune nägemine
Akommodatsiooni häired

Teadmata Horner’i sündroom
Silmalau ptoos
Enoftalm
Diploopia (okulomotoorsete lihaste paralüüs)
Amauroos (pimedus)
Müdriaas
Mioos
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Kõrva ja labürindi kahjustused Harv Peapööritus
Teadmata Ebamugavustunne kõrvas

Tinnitus
Hüperakuusia

Südame häired Harv Südameseiskus
Bradüarütmia
Bradükardia
Tahhüarütmia (sh ventrikulaarsed ekstrasüstolid
ja vatsakeste virvendus)5
Stenokardia6

Erutusjuhte häired (atrioventrikulaarne blokaad)
Tahhükardia
Südamepekslemine

Teadmata Müokardi depressioon
Vaskulaarsed häired Harv Hüpotensioon (võimaliku tsirkulatoorse kollapsiga)

Väga harv Hüpertensioon
Teadmata Vasodilatsioon

Lokaalne / regionaalne hüpereemia
Respiratoorsed, rindkere ja
mediastiinumi häired

Harv Respiratoorne depressioon
Bradüpnoe
Apnoe (hingamisseiskus)
Haigutamine
Düspnoe2

Tahhüpnoe
Teadmata Hüpoksia7 (sh tserebraalne)

Hüperkapnia7

Düsfoonia (kähisev hääl1)
Seedetrakti häired Harv Liveldus

Oksendamine
Igeme / suu limaskesta eksfoliatsioon (irdumine) / 
haavandumine
Keele, huule, igemete turse8

Teadmata Stomatiit, glossiit, gingiviit
Sülje hüpersekretsioon

Naha ja nahaaluskoe
kahjustused

Harv Lööve (eruptsioon)
Erüteem
Sügelus
Näo turse
Liighigistamine

Lihaste, luustiku ja sidekoe
kahjustused

Harv Lihastõmblused
Külmavärinad

Üldised häired ja manustamiskoha
reaktsioonid

Harv Lokaalne turse
Süstekoha turse

Teadmata Valu rindkeres
Väsimus, asteenia (jõuetus)
Kuumatunne
Süstekoha valu

Vigastus, mürgistus ja protseduuri 
tüsistused

Teadmata Närvi vigastus

Valikuliste kõrvaltoimete kirjeldus
1 larüngo-farüngeaalne turse võib iseloomulikult esineda koos häälekäheduse ja/või düsfaagiaga;
2 bronhospasm (bronhokonstriktsioon) võib iseloomulikult esineda koos düspnoega;
3 mitmed kõrvaltoimed, nagu agiteeritus, ärevus / närvilisus, treemor, kõnehäire võivad olla KNS 

depressioonile eelnevad hoiatavad sümptomid . Nende sümptomite olemasolul tuleb patsiendil 
paluda hüperventileerida ning teda tuleb jälgida (vt lõik 4 .9);
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4 närvipatoloogiad, mis võivad esineda huulte, keele ja suu kudede ebanormaalsete aistingute mit-
mesuguste sümptomitega (st paresteesia, hüpesteesia, düsesteesia, hüperesteesia jms) . Need 
andmed pärinevad turuletulekujärgsetest teadetest, enamasti pärast alalõua närviblokaade, mis 
on haaranud kolmiknärvi erinevaid harusid;

5 enamasti kaasuvate südamehaigustega patsientidel või neil, kes kasutavad teatavaid ravimeid;
6 südame isheemiatõve riskifaktoritega või sellele predisponeeritud patsientidel;
7 hüpoksia ja hüperkapnia kaasnevad hingamisdepressiooni ja / või krambihoogude ning pideva 

lihaspingega;
8 anesteesia püsimisel juhusliku huulde või keelde hammustamise tagajärjel .

Võimalikest kõrvaltoimetest teatamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teatada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist . See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet . Tervishoiutöötajatel palutakse kõigist võima-
likest kõrvaltoimetest teatada www .ravimiamet .ee kaudu .

Üleannustamine
Üleannustamise tüübid
Lokaalanesteetikumide üleannuse tüübid võivad olla absoluutsed, mis tulenevad liiga suure annuse 
süstimisest, või suhtelised, mis tulenevad tavaliselt mittetoksilise annuse süstimisest eriolukordades .
Viimasteks on ravimi mittetahtlik intravaskulaarne süstimine või ebanormaalselt kiire imendumine
süsteemsesse ringesse või aeglustunud metabolism ja eritumine .

Sümptomid
Suhtelise üleannustamise korral tekivad patsientidel sümptomid tavaliselt 1…3 minuti jooksul . Sa-
mas absoluutse üleannustamise korral ilmnevad toksilisuse nähud ligikaudu 20…30 minutit pärast 
süstimist, olenevalt süste kohast .
Toksilised toimed on annusest sõltuvad, tuues esile järjest raskemaid neuroloogilisi ilminguid, mil-
lele järgnevad vaskulaarsed, respiratoorsed ja lõpuks kardiovaskulaarsed sümptomid, nagu hüpo-
tensioon, bradükardia, arütmia ja südameseiskus .

KNS toksilisus areneb järk-järgult ning sellega kaasnevad progresseeruva raskusastmega sümp-
tomid ja reaktsioonid . Esialgseteks sümptomiteks on agiteeritus, mürgistustunne, huulte ja keele 
tuimus, suuümbruse paresteesia, pearinglus, nägemis- ja kuulmishäired ning sumin kõrvus . Nende 
toimete ilmnemine ravimi süstimise ajal on hoiatussignaal ning süstimine tuleb koheselt lõpetada .

Kardiovaskulaarsed sümptomid esinevad kõrgemate plasmatasemete puhul kui KNS toksilisust 
põhjustavad tasemed, mistõttu neile eelnevad tavaliselt KNS toksilisuse tunnused, välja arvatud 
juhul, kui patsient on üldanesteesias või tugevalt sedatiivide (nt bensodiasepiinid või barbituraadid) 
toime all . Teadvusekaole ja generaliseerunud krambihoogudele võivad eelneda prodromaalnähud, 
nagu liiges- ja lihasjäikus või –tõmblused . Krambihood võivad kesta mõnest sekundist mitme mi-
nutini ning kiiresti võivad tekkida hüpoksia ja hüperkapnia, mis on suurenenud lihasaktiivsuse ja 
puuduliku ventilatsiooni tulemus . Rasketel juhtudel võib esineda hingamisseiskus .

Soovimatud toksilised toimed võivad avalduda üle 5 mg/l plasmakontsentratsioonide ja krambid
vähemalt 10 mg/l puhul . Üleannustamise kohta on andmed piiratud .

Lokaalanesteetikumide toksilisi toimeid võimendab atsidoos .
Kiirel intravaskulaarsel süstimisel võib mepivakaiini kõrge kontsentratsioon koronaararterite veres
enne KNS mõjustamist põhjustada müokardi puudulikkust, millele võib järgneda südameseiskus .
Andmed selle toime kohta on vasturääkivad (vt lõigud 4 .4 ja 5 .1) .



Tootja / Tarnija: Septodont www.septodont.com Tootja / Tarnija: Septodont www.septodont.com 4544

S

Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .
Puhas, adrenaliinita (vasokonstriktorita) lokaalanesteetikum

Ravi
Ägeda süsteemse toksikoosi sümptomite ilmnemisel tuleb lokaalanesteetikumi süstimine otse-
kohe lõpetada .
KNS sümptomeid (krambid, KNS pidurdus) tuleb koheselt ravida adekvaatsete hingamisteede/
respiratoorsete toetusmeetmete ja krambivastaste ravimite manustamise abil .
Elulise tähtsusega on optimaalne oksügenatsioon ja ventilatsioon ning vereringe toetus nagu ka
atsidoosi ravi .
Kardiovaskulaarsüsteemi pärssimise korral (hüpotensioon, bradükardia) tuleb kaaluda asjakoha-
se ravi vajadust intravenoossete vedelike, vasopressorite ja/või inotroopsete ainetega . Lastele 
tuleb manustada nende vanusele ja kehakaalule vastavaid annuseid .
Südame seiskumise korral võib edukas tulemuseks tarvis minna pikaajalisi jõupingutusi elusta-
misel .

Dialüüs ei ole mepivakaiini üleannustamise ravis efektiivne . Eliminatsiooni saab kiirendada uriini
happelisuse tõstmise abil .

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline rühm: Närvisüsteem/Anesteetikumid/Lokaalanesteetikumid/Amiidid/
Mepivakaiin, ATC-kood: N01BB03

Toimemehhanism
Mepivakaiin on amiidide rühma lokaalanesteetikum .
Mepivakaiin inhibeerib pöörduvalt närviimpulsi ülekannet, kuna vähendab või blokeerib naatriu-
miioonide (Na+) voogu närvi aktsioonipotentsiaali levimise ajal . Kuna anesteetiline toime areneb 
närvis progresseeruvalt, tõuseb järk-järgult elektriline erutuslävi, väheneb aktsioonipotentsiaa-
li tõusu kiirus ja aeglustub impulsi ülekanne . Mepivakaiini toime saabub kiiresti, annab tugeva 
anesteesia ja aine toksilisus on madal .
Mepivakaiinil on nõrgad vasokonstriktiivsed omadused, mis annab pikema toime kestuse kui 
enamusel teistel lokaalanesteetikumidel, manustatuna ilma vasokonstriktorita . Uuringud on 
näidanud, et mepivakaiinil on vasokonstriktiivsed omadused . Sellest omadusest on kasu, kui 
vasokonstriktorite kasutamine on vastunäidustatud . Mitmed faktorid, nagu koe pH, pKa, lipiid-
lahustuvus, lokaalanesteetikumi kontsentratsioon, tema difusioon närvis jms võivad mõjutada 
lokaalanesteetikumi toime saabumise kiirust ja kestust .

Toime algus
Hamba perifeerse närvi blokaadi teostamisel saabub mepivakaiini toime kiiresti (tavaliselt 3…5 
minuti jooksul) .

Analgeesia kestus
Pulbi anesteesia kestab tavaliselt ligikaudu 25 minutit pärast maksillaarset infiltratsiooni ning
ligikaudu 40 minutit pärast alumist alveolaarset blokaadi, samas kui pehmete kudede anesteesia 
säilib ligikaudu kuni 90 minutit pärast maksillaarset infiltratsiooni ja ligikaudu 165 minutit pärast 
alumise alveolaarnärvi blokaadi .

Biosaadavus
Biosaadavus protseduuri kohas on 100% .

Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .

Puhas, adrenaliinita (vasokonstriktorita) lokaalanesteetikum
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Farmakokineetilised omadused
Imendumine
Erinevates kliinilistes uuringutes määrati mepivakaiini 30 mg/ml lahuse maksimaalseid plas-
matasemeid pärast perioraalseid süsteid tavaliste hambaprotseduuride puhul . Mepivakaiini 
maksimaalne plasmatase saabub ligikaudu 30…60 minuti pärast . Mepivakaiini maksimaal-
se kontsentratsioonina tuvastati ligikaudu 30 minutit pärast ühe kolbampullitäie intraoraalset 
süsti 0,4…1,2 μg/ml ja pärast kahe kolbampullitäie süsti 0,95…1,70 μg/ml . Keskmiste plas-
matasemete suhe pärast ühe ja kahe kolbampullitäie süstimist oli ligikaudu 50%, mis tõendab 
proportsionaalsust annusega neil annusetasanditel . Need plasmakontsentratsioonid jäävad 
tunduvalt allapoole KNS ja kardiovaskulaarsüsteemi toksilisuse läve ja on vastavalt 10…25 
korda madalamad .

Jaotumine
Mepivakaiin jaotub kõigisse organismi kudedesse . Kõrgemaid kontsentratsioone on avasta-
tud rohke perfusiooniga kudedes, nagu maks, kopsud, süda ja peaaju . Mepivakaiin seondub 
plasmavalkudega ligikaudu 75% ulatuses ja läbib platsentaarbarjääri passiivse difusiooni abil .

Biotransformatsioon
Nagu kõik amiidi tüüpi lokaalanesteetikumid, metaboliseerub ka mepivakaiin suurel määral 
maksas mikrosomaalsete ensüümide (tsütokroom P450 1A2 (CYP1A2)) abil . Sellest lähtuvalt 
võivad P450 isoensüümide inhibiitorid vähendada tema metabolismi ja suurendada kõrval-
toimete tekke riski (vt lõik 4 .5) . Üle 50% annusest eritub metaboliitidena sappi, kuid need 
lähevad arvatavasti enterohepaatilisse tsirkulatsiooni, kuna väljaheites on avastatud vaid väi-
keseid koguseid .

Eritumine
Täiskasvanutel on plasma eliminatsiooni poolväärtusaeg 2 tundi . Amiidide kliirens sõltub ve-
revoolust maksas . Plasma poolväärtusaeg on pikenenud, kui patsiendil esineb maksa- ja nee-
rupuudulikkus . Lokaalanesteetikumi toime kestus ei ole seotud tema poolväärtusajaga, kuna 
toime lõpeb siis, kui ravim eemaldub retseptorist . Metaboliidid erituvad uriiniga ja selles on 
alla 10% esialgset mepivakaiini .
Eritumist saab kiirendada uriini happelisemaks muutes (vt lõik 4 .9) .

Prekliinilised ohutusandmed
Mepivakaiiniga viidi läbi üldised toksilisuse uuringud (ühekordse annuse toksilisus, korduvtok-
silisus), mis näitasid head ohutuse marginaali . Mepivakaiinvesinikkloriidiga läbiviidud in vitro ja 
in vivo uuringud ei näidanud sel ravimil mingit genotoksilisust .
Ükski oluline reproduktsiooni- ega arengutoksilisuse uuring ei näidanud mepivakaiinil terato-
geenseid toimeid .
Spetsiifilisi kartsinogeensusuuringuid ei ole läbi viidud .

FARMATSEUTILISED ANDMED
Abiainete loetelu
Naatriumkloriid
Naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks)
Süstevesi
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Scandonest 
Retseptiravim . 30mg/ml süstelahus kolbampullis .
Puhas, adrenaliinita (vasokonstriktorita) lokaalanesteetikum

Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada .

Kõlblikkusaeg
3 aastat

Säilitamise eritingimused
Mitte lasta külmuda .

Pakendi iseloomustus ja sisu
Ühekordseks kasutamiseks mõeldud I tüüpi klaasist kolbampull, mille põhi on suletud liikuva I tüüpi
sünteetilise kummiga ja ots I tüüpi sünteetilisest kummist tihendiga, mis on fikseeritud alumiinium-
kaanega .
Kolbampullide maht on 1,7 ml või 2,2 ml .
Ühes karbis on 50 kolbampulli .
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil .

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks
Kolbampullid on mõeldud ühekordseks kasutamiseks . Ravim tuleb patsiendile manustada koheselt
pärast kolbampulli avamist .

Nagu kõigi kolbampullide puhul, tuleb enne kasutamist selle diafragma desinfitseerida . Seda tuleb
hoolikalt pühkida kas 70% etüülalkoholis või puhtas farmatseutilises 90% isopropüülalkoholis nii-
sutatud tampooniga .

Kolbampulle ei tohi mitte ühelgi juhul kasta ükskõik millisesse lahusesse .

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele .

MÜÜGILOA HOIDJA
SEPTODONT
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-Des-Fossés
Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER
342701

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 09 .02 .2001
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 28 .02 .2011

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Märts 2020

Septanest 
Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus  

Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus

S

TEAVE

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda . 
• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma hambaarsti, arsti või apteekriga . 
• Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti, arsti või apteekriga .
• Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud . Vt lõik 4 .

Infolehe sisukord
1 .  Mis ravim on Septanest / Septanest Forte ja milleks seda kasutatakse
2 .  Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Septanest’i / Septanest Forte’t 
3 .  Kuidas Septanest’i / Septanest Forte’t kasutada
4 .  Võimalikud kõrvaltoimed
5 .  Kuidas Septanest’i / Septanest Forte’t säilitada
6 .  Pakendi sisu ja muu teave

1.  Mis ravim on Septanest / Septanest Forte ja milleks seda kasutatakse
Septanest / Septanest Forte on ravim, mida kasutatakse teie suuõõne tuimestamiseks (aneste-
seerimine) hambaravis protseduuride ajal . Ravim sisaldab kahte toimeainet: 
• artikaiini, lokaalanesteetikum, mis ennetab valu, ja 
• adrenaliini, vasokonstriktor, mis ahendab veresooni süstekohas ning pikendab seega artikaiini 

toime kestust . See vähendab ka raviaegset veritsust .

Septanest’i või Septanest Forte’t manustab teile hambaarst . Septanest / Septanest Forte on näi-
dustatud üle 4-aastastele lastele (kehakaaluga vähemalt 20 kg), noorukitele ja täiskasvanutele .

Olenevalt eesseisvast hambaraviprotseduurist valib hambaarst kahe järgmise ravimi vahel:
• Septanest’i kasutatakse üldjuhul lihtsamate ja lühiajaliste hambaraviprotseduuride korral;
• Septanest Forte sobib paremini pikaajalisemate protseduuride korral või millega võib kaasne-

da oluline veritsus .

2.  Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Septanest’i / Septanest Forte’t 
Septanest’i / Septanest Forte’t ei tohi kasutada, kui teil esineb ükskõik milline järgmistest 
seisunditest: 
• allergia artikaiini või adrenaliini või nende ravimite mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes; 
• allergia teiste lokaalanesteetikumide suhtes; 
• epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile . 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud 
Enne Septanest’i / Septanest Forte kasutamist pidage nõu oma hambaarstiga, kui teil esineb 
ükskõik milline järgmistest seisunditest:
• rasked südame rütmihäired (nt teise või kolmanda astme AV-blokaad);
• äge südamepuudulikkus (äge südamenõrkus, nt ootamatu valu rindkeres puhkeseisundis või 

pärast südamelihase infarkti);
• madal vererõhk;
• ebanormaalselt kiired südamelöögid;
• südameinfarkt viimase 3 . . .6 kuu jooksul;
• südame pärgarteri šunteerimine viimase 3 kuu jooksul;
• te võtate vererõhuravimeid, mida nimetatakse beetablokaatoriteks, nt propranolooli . Teil võib 
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tekkida hüpertensiivne kriis (väga kõrge vererõhk) või pulsi märkimisväärne aeglustumine (vt 
lõik „Muud ravimid ja Septanest / Septanest Forte“);

• väga kõrge vererõhk;
• te võtate samaaegselt ravimeid depressiooni ja Parkinsoni tõve vastu (tritsüklilised antidep-

ressandid) . Need ravimid võivad võimendada adrenaliini toimet;
• langetõbi;
• teie veres ei ole piisavalt organismiomast ainet, mida nimetatakse koliinesteraasiks (plasma 

koliinesteraasivaegus);
• probleemid neerudega;
• tõsised probleemid maksaga;
• lihasenõrkust põhjustav haigus, mida nimetatakse Myasthenia gravis;
• neuroloogilisi kahjustusi või nahaprobleeme põhjustav porfüüria;
• te kasutate muid lokaalanesteetikume, mis põhjustavad aistingute pöörduvat kadu (sh lendu-

vad anesteetikumid, nagu halotaan);
• te võtate ravimeid, mida nimetatakse trombotsüütide agregatsiooni pärssivateks aineteks või 

antikoagulantideks, et ennetada käte ja jalgade veresoonte ahenemist või kõvenemist;
• te olete üle 70-aastane;
• teil on või on olnud probleeme südamega;
• ravile allumatu suhkurtõbi;
• kilpnäärme raske ületalitlus (türeotoksikoos);
• kasvaja, mida nimetatakse feokromotsütoomiks;
• silmahaigus, mida nimetatakse ägeda kitsanurga glaukoomiks;
• põletik või nakkus eeldatavas süstepiirkonnas;
• hapnikusisalduse vähenemine kudedes (hüpoksia), suur kaaliumisisaldus veres (hüperkalee-

mia) ja ainevahetushäired, mis on tingitud vere liighappesusest (metaboolne atsidoos) .

Muud ravimid ja Septanest / Septanest Forte
Teatage oma hambaarstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid
ravimeid .
Eriti oluline on teatada oma hambaarstile, kui te võtate ükskõik millist järgmistest ravimitest:
• teised lokaalanesteetikumid, ravimid, mis põhjustavad aistingute pöörduvat kaotust (sh lendu-

vad anesteetikumid, nagu halotaan);
• rahustid (nt bensodiasepiin, opioidid), nt hambaravi protseduurieelse ärevuse leevendamiseks;
• südame- ja vererõhuravimid (nt guanadreel, guanetidiin, propranolool, nadolool);
• tritsüklilised antidepressandid, mida kasutatakse depressiooni raviks (nt amitriptüliin, desipra-

miin, imipramiin, nortriptüliin, maprotiliin ja protriptüliin);
• KOMT-inhibiitorid Parkinsoni tõve raviks (nt entakapoon või tolkapoon);
• MAO-inhibiitorid, mida kasutatakse depressiivsete või ärevushäirete raviks (nt moklobemiid, 

fenelsiin, tranüültsüpromiin, linesoliid);
• ravimid, mida kasutatakse ebaregulaarsete südamelöökide reguleerimiseks (nt digitaalis, kinidiin);
• ravimid, mida kasutatakse migreenihoogude leevendamiseks (nt metüsergiid või ergotamiin);
• sümpatomimeetilised vasopressorid (nt kokaiin, amfetamiinid, fenülefriin, pseudoefedriin, 

oksümetasoliin), mida kasutatakse vererõhu tõstmiseks – kui neid kasutati eelneva 24 tunni 
jooksul, tuleb plaaniline hambaravi edasi lükata;

• neuroleptikumid (nt fenotiasiinid) .

Septanest 
Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus  
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Septanest / Septanest Forte koos toiduga
Enne normaalsete aistingute taastumist vältige söömist, sh närimiskummi närimist, kuna võite 
hammustada huulde, keelde või põske (eriti lapsed) .

Rasedus, imetamine ja viljakus
Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle 
ravimi kasutamist nõu oma hambaarsti või arstiga .

Teie hambaarst või arst otsustab, kas võite raseduse ajal Septanest’i / Septanest Forte’t kasutada .
Rinnaga toitmist võib jätkata 5 tundi pärast anesteesiat .
Hambaraviprotseduurides kasutatavate annuste korral ei ole oodata kahjulikku toimet viljakusele .

Autojuhtimine ja masinatega töötamine
Kui teil tekivad kõrvaltoimed, sh pearinglus, nägemise ähmastumine või väsimus, peate enne 
autojuhtimist või masinatega töötamist ootama, kuni teie võimed on taastunud (üldjuhul 30 minuti 
jooksul pärast hambaraviprotseduuri) .

Septanest / Septanest Forte sisaldab naatriumi ja naatriummetabisulfitit.
• Naatrium: vähem kui 23 mg naatriumi kolbampullis, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba” .
• Naatriummetabisulfit: võib harva põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone ja hingamisraskusi 

(bronhospasm) .
Mis tahes allergilise reaktsiooni tekkeriski korral valib teie hambaarst muu anesteetikumi .

3. Kuidas Septanest’i / Septanest Forte’t kasutada
Ainult arstid või hambaarstid on saanud Septanest / Septanest Forte kasutamise alase väljaõppe .
Teie hambaarst otsustab, kas kasutada Septanest’i või Septanest Forte’t, ja valib asjakohase 
annuse, arvestades teie vanust, kehakaalu, üldist tervislikku seisundit ja hambaraviprotseduuri .
Kasutada tuleb väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust .
Seda ravimit manustatakse aeglase süstena suuõõnde .

Kui teile manustatakse Septanest’i / Septanest Forte’t rohkem, kui ette nähtud
Ravimi üleannustamine ei ole tõenäoline, kuid kui tunnete end halvasti, teavitage hambaarsti .
Üleannustamise sümptomid on muu hulgas äärmine nõrkus, naha kahvatus, peavalu, ärrituvus 
või rahutus, orientatsioonihäired, tasakaaluhäired, tahtmatud värinad või võbinad, pupillide laie-
nemine, nägemise ähmastumine, probleemid objekti selgelt fokuseerimisega, kõnehäired, pe-
aringlus, krambid, stuupor, teadvuse kaotus, kooma, haigutamine, ebanormaalselt aeglane või 
kiire hingamine, mis võib viia ajutise hingamispeetuseni, südame suutmatus efektiivselt kokku 
tõmbuda (nn südame seiskumine) .

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma hambaarstiga .

4. Võimalikud kõrvaltoimed
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki .
Hambaravi ajal jälgib teie hambaarst hoolikalt Septanest / Septanest Forte toimet .
Kui teil tekib ükskõik milline järgmine raske kõrvaltoime, teavitage kohe oma hambaarsti, arsti
või apteekrit:
• näo, keele või kõri turse, neelamisraskused, nõgestõbi või hingamisraskused (angioödeem);
• lööve, sügelus, kõriturse ja hingamisraskused, mis võivad olla allergilise (ülitundlikkus-) 

reaktsiooni sümptomid;
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• silmalau allavaje ja pupilli ahenemise kombinatsioon (Horneri sündroom) .
Neid kõrvaltoimeid esineb harva (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st) .
Mõnel patsiendil võib tekkida ka kõrvaltoimeid, mida ei ole eespool loetletud.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st):
• igemepõletik;
• neuropaatiline valu – närvikahjustusest tingitud valu;
• tuimus või puutetundlikkuse vähenemine suu ümbruses;
• metallimaitse, maitsetundlikkuse häired või maitsetundlikkuse kaotus;
• tugevnenud, ebameeldiv või ebanormaalne puutetundlikkus;
• suurenenud kuumatundlikkus;
• peavalu;
• ebanormaalselt kiired südamelöögid;
• ebanormaalselt aeglased südamelöögid;
• madal vererõhk;
• keele, huulte ja igemete turse .

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st):
• põletustunne;
• kõrge vererõhk;
• keele- ja suupõletik;
• iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus;
• lööve, sügelus;
• valu kaelas või süstekohas .

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st):
• närvilisus, ärevus;
• näonärvikahjustus (näohalvatus);
• unisus;
• tahtmatud silmaliigutused;
• kahelinägemine, ajutine pimesus;
• ülemise silmalau allavaje ja pupilli ahenemine (Horneri sündroom);
• silmamuna vajumine sügavamale silmakoopasse (enoftalm);
• helin kõrvus, ülitundlik kuulmine;
• südamepekslemine;
• kuumahood;
• vilistav hingamine (bronhospasm), astma;
• hingamisraskused;
• igemete koorumine ja haavandid;
• koorumine süstekohas;
• nõgestõbi;
• lihasetõmblused, tahtmatud lihase kokkutõmbed;
• väsimus, nõrkus;
• külmavärinad .

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st):
• püsiv tundlikkuse kadumine, pikaajaline tuimus ja maitsetundlikkuse kadumine .
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Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):
• äärmiselt hea tuju (eufooria);
• südamelöökide koordinatsioonihäired (juhtehäired, atrioventrikulaarne blokaad);
• verehulga suurenemine mis tahes kehapiirkonnas, mis põhjustab veresoonte ummistumist;
• veresoonte laienemine või ahenemine;
• hääle kähedus;
• neelamisraskused;
• põskede turse ja paikne turse;
• põleva suu sündroom;
• naha punetus (erüteem);
• ebanormaalselt suurenenud higistamine;
• neuromuskulaarsete ilmingute süvenemine Kearnsi-Sayre sündroom korral;
• kuumatunne või külmatunne;
• lõualuu lukustumine .

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma hambaarsti, arsti või apteekriga .
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud . Kõrvaltoimetest võite 
ka ise teatada www .ravimiamet .ee kaudu . Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest .

5. Kuidas Septanest’i / Septanest Forte’t säilitada
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas .
Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik
kuni:“/EXP . Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale .

Hoida temperatuuril kuni 25°C .
Mitte lasta külmuda .
Hoida kolbampullid tihedalt suletud välispakendis, valguse eest kaitstult .

Ärge kasutage ravimit, kui märkate, et lahus on hägune või värvi muutnud .
Kolbampullid on ühekordseks kasutamiseks . Kasutada kohe pärast kolbampulli avamist . 
Kasutamata lahus tuleb ära visata .

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka . Teie hambaarst teab, kuidas hävitada 
ravimeid, mida te enam ei kasuta . Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda .

6. Pakendi sisu ja muu teave
Mida Septanest / Septanest Forte sisaldab
-  Toimeained on artikaiinvesinikkloriid ja adrenaliintartraat .

• Septanest’i ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg artikaiinvesinikkloriidi 
ja 8,5 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina) .

• Septanest’i üks ml sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 5 mikrogrammi adrenaliini 
(adrenaliintartraadina) .

• Septanest Forte’i ühes kolbampullis on 1,7 ml süstelahust, mis sisaldab 68 mg 
artikaiinvesinikkloriidi ja 17 mikrogrammi adrenaliini (adrenaliintartraadina) .

• Septanest Forte’i üks ml sisaldab 40 mg artikaiinvesinikkloriidi ja 10 mikrogrammi adrenaliini 
(adrenaliintartraadina) .
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- Teised koostisosad on naatriumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriummetabisulfit (E223), 
naatriumhüdroksiid ja süstevesi .

Kuidas Septanest / Septanest Forte välja näeb ja pakendi sisu
Septanest / Septanest Forte on selge ja värvitu lahus .
Ravim on pakitud ühekordsetesse klaasist kolbampullidesse; kolbampulli alumine pool on suletud 
liikuva kummist kolvivarrega ja ülemine pool alumiiniumkorgiga kaetud kummitihendiga .

Karp 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullidega .
Karp 50 x 1,7 ml klaasist, aspireerivate kolbampullidega .
Pakend 4 karbiga, igas 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullid .
Pakend 8 karbiga, igas 50 x 1,7 ml klaasist kolbampullid .

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil .

Müügiloa hoidja ja tootja
Septodont
58, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole .
Sirowa Tallinn AS
Salve 2c
11612 Tallinn
Tel: +372 6830700

Need ravimpreparaadid on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides 
järgmiste nimetustega:

Austria:  Septanest mit Epinephrin 1:200 .000 40 mg/ml + 5 Mikrogramm/ml,
  Injektionslösung
  Septanest mit Epinephrin 1:100 .000 40 mg/ml + 10 Mikrogramm/ml,
  Injektionslösung
Belgia:  Septanest Normal 40 mg/ml+ 5 microgrammes/ml, solution injectable
  Septanest Spécial 40 mg/ml+ 10 microgrammes/ml, solution injectable
Bulgaaria:  Септанест с Адреналин 1/200 000, 40 mg/ml+5 микрограма/ml инжекционен
  разтвор
  Септанест с Адреналин 1/100 000, 40 mg/ml+10 микрограма/ml инжекционен  
  разтвор
Horvaatia:  Septanest 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju
  Septanest Forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju
Küpros:  Septanest, 40 mg/ml + 5 micrograms/ml, ενέσιμο διάλυμα
  Septanest Forte, 40 mg/ml + 10 micrograms/ml, ενέσιμο διάλυμα
Tšehhi:  Septanest s adrenalinem 1:200 000, 40 mg/ml + 5 mikrogramů/ml, injekční roztok
  Septanest s adrenalinem 1:100 000, 40 mg/ml + 10 mikrogramů/ml, injekční roztok
Taani:  Septanest, 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning
  Septocaine, 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml, injektionsvæske, opløsning

Eesti:  Septanest, 40 mg/ml + 5 mikrogrammi/ml, süstelahus
  Septanest Forte, 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml, süstelahus
Soome:  Septocaine, 40 mg/ml + 5 mikrogrammaa/ml, injektioneste, liuos
  Septocaine Forte, 40 mg/ml + 10 mikrogrammaa/ml, injektioneste, liuos
Prantsusmaa:  Septanest 40 mg/mL Adrénalinée au 1/200 000, solution injectable à usage dentaire
  Septanest 40 mg/mL Adrénalinée au 1/100 000, solution injectable à usage dentaire
Saksamaa:  Septanest mit Epinephrin 1:200 .000 - 40 mg/ml + 0,005 mg/ml Injektionslösung
  Septanest mit Epinephrin 1:100 .000 - 40 mg/ml + 0,01 mg/ml Injektionslösung
Kreeka:  Septanest 4% + 1:200 .000, ενέσιμο διάλυμα
  Septanest 4% + 1:100 .000, ενέσιμο διάλυμα
Ungari:  Septanest 40 mg/ml + 10 mikrogramm/ml, injekciós oldat
Itaalia:  Septanest con Adrenalina 1/200 .000, 40 mg/ml + 5 microgrammi/ml, soluzione
  iniettabile
  Septanest con Adrenalina 1/100 .000, 40 mg/ml + 10 microgrammi/ml, soluzione
  iniettabile
Läti:  Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām
  Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogrami/ml šķīdums injekcijām
Leedu:  Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogramai/ml, injekcinis tirpalas
  Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogramai/ml, injekcinis tirpalas
Luksemburg:  Septanest-N 1*200 .000, 40 mg/ml+ 5 microgrammes/ml, solution injectable
  Septanest Adrenaline 1:100 .000, 40 mg/ml+ 10 microgrammes/ml, solution
  injectable
Malta:  Septanest with adrenaline 1/200,000, 40 mg/ml + 5 micrograms /ml solution for
  injection
  Septanest with adrenaline 1/100,000, 40 mg/ml + 10 micrograms /ml, solution for
  injection
Holland:  Septanest N 40 mg/ml + 5 microgram/ml, oplossing voor injectie
  Septanest SP 40 mg/ml + 10 microgram/ml, oplossing voor injectie
Norra:  Septocaine 40 mg/ml+5 mikrogram/ml, injeksjonsvæske, oppløsning
  Septocaine Forte 40 mg/ml+10 mikrogram/ml, injeksjonsvæske, oppløsning
Poola:  SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 200 000 (40 mg+0,005mg)/ml, roztwór do
  wstrzykiwań
  SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 100 000 (40 mg+0,01mg)/ml, roztwór do
  wstrzykiwań
Portugal:  Septanest 1/200,000, 40 mg/ml + 5 microgramas/ml, solução injetável
  Septanest 1/100,000, 40 mg/ml + 10 microgramas/ml, solução injetável
Rumeenia:  SEPTANEST CU ADRENALINĂ 1/200000 40 mg/0,005 mg/ml soluţie
  injectabilă
  SEPTANEST CU ADRENALINĂ 1/100000 40 mg/0,01 mg/ml soluţie injectabilă
Slovakkia:  Septanest 40 mg/ml + 5 mikrogramov/ml injekčný roztok
  Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogramov/ml injekčný roztok
Sloveenia:  Septanestepi 40 mg/0,005 mg v 1 ml raztopina za injiciranje
  Septanestepi 40 mg/0,01 mg v 1 ml raztopina za injiciranje
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Hispaania:  Septanest con adrenalina 1/200 .000, 40 mg/ml + 5 microgramos/ml solución
  inyectable
  Septanest con adrenalina 1/100 .000, 40 mg/ml + 10 microgramos/ml solución
  inyectable
Rootsi:  Septocaine 40 mg/ml + 5 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning
  Septocaine Forte 40 mg/ml + 10 mikrogram/ml, injektionsvätska, lösning

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2020.
Muud teabeallikad
Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiamet kodulehel: http://www .ravimiamet .ee/ 
Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Annustamine
Kõigis ravirühmades tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks vajalikku 
annust . Vajalik annus tuleb määrata individuaalselt .

Tavaprotseduuride korral on täiskasvanud patsiendi tavaannus üks kolbampull, kuid efektiivseks
anesteesiaks võib piisata ka vähem kui ühe kolbampulli sisust . Ulatuslikumate protseduuride 
korral võib hambaarst kasutada rohkem kolbampulle, ületamata seejuures maksimaalset 
soovitatavat annust .

Enamiku tavapäraste hambaraviprotseduuride korral on eelistatav kasutada Septanest 40 mg/ml 
+ 5 mikrogrammi/ml .
Keerukamate, näiteks ranget homöostaasi nõudvate protseduuride puhul on eelistatav kasutada
Septanest Forte 40 mg/ml + 10 mikrogrammi/ml .

Patsiendi ärevust leevendavate sedatiivsete preparaatide samaaegne kasutamine
Kuna nende ravimite kombinatsioon avaldab kesknärvisüsteemile aditiivset pärssivat toimet, võib
rahusti mõju all olevatel patsientidel vajalikuks osutuda lokaalanesteetikumi maksimaalse 
ohutuannuse vähendamine .

Täiskasvanud ja noorukid (12...18-aastased)
Täiskasvanutel ja noorukitel on maksimaalne artikaiini annus 7 mg/kg ja maksimaalne 
artikaiinikoguannus 500 mg . 500 mg maksimaalne artikaiini annus kohaldub tervele täiskasvanule 
kehakaaluga rohkem kui 70 kg .

Lapsed (4...11-aastased)
Septanest / Septanest Forte ohutus lastel vanuses alates 4 aastat ei ole tõestatud . Andmed 
puuduvad . Süstitava koguse määramisel tuleb lähtuda lapse vanusest ja kehakaalust ning 
operatsiooni ulatusest . Keskmine efektiivne annus lihtsate ja keerukate protseduuride korral on 
vastavalt 2 mg/kg ja 4 mg/kg .
Kasutada tuleb väikseimat efektiivse dentaalse anesteesia saavutamiseks vajalikku annust . Lastel
vanuses alates 4 aastat (või kehakaaluga vähemalt 20 kg) on maksimaalne artikaiini annus ainult
7 mg/kg ja 55 kg kaaluval tervel lapsel on artikaiini maksimaalne koguannus 385 mg .

Patsientide erirühmad
Eakad ja neerukahjustusega patsiendid
Kliiniliste andmete puudumise tõttu tuleb olla eriti ettevaatlik ja veenduda, et eakatel ja 
neerukahjustusega patsientidel kasutataks väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks 
vajalikku annust .
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Neil patsientidel võib ravimi kontsentratsioon plasmas suureneda, eriti pärast korduvat kasutamist .
Süsti kordamise vajaduse korral tuleb patsienti hoolikalt jälgida suhtelise üleannustamise mis 
tahes nähtude tuvastamiseks .

Maksakahjustusega patsiendid
Tuleb veenduda, et maksakahjustusega patsientidel kasutatakse väikseimat efektiivse tuimestuse
saavutamiseks vajalikku annust, eriti pärast korduvat kasutamist, ehkki 90% artikaiinist 
inaktiveeritakse kõigepealt kudedes ja veres mittespetsiifiliste plasma esteraaside poolt .

Plasma koliinesteraasivaegusega patsiendid
Koliinesteraasivaegusega või atsetüülkoliinesteraasi inhibiitoritega ravitavatel patsientidel võib 
suureneda ravimi kontsentratsioon plasmas, kuna 90% ravimist inaktiveeritakse kõigepealt 
plasma esteraaside poolt . Seetõttu tuleb kasutada väikseimat efektiivse anesteesia saavutamiseks 
vajalikku annust .

Manustamisviis
Infiltratsioon ja perineuraalne kasutamine suuõõnes .
Kui süstekohas on põletik ja/või infektsioon, peab lokaalanesteetikumide süstimisel olema 
ettevaatlik . Süstida tuleb väga aeglaselt (1 ml/min) .

Enne ravimi käsitsemist või manustamist tuleb järgida ettevaatusabinõusid
Ravimit võivad kasutada ainult arstid või hambaarstid (või selliste arstide või hambaarstide 
järelevalve all), kes on saanud piisava väljaõppe ja kellel on kogemusi süsteemse toksilisuse 
diagnoosimises ning ravis . Enne regionaalanesteesia indutseerimist lokaalanesteetikumidega 
tuleb veenduda, et mis tahesrespiratoorsete ja kardiovaskulaarsete hädaolukordade puhul on 
käepärast asjakohased elustamisvahendid ja ravimid . Pärast lokaalanesteetikumi iga süstet tuleb 
jälgida patsiendi teadvuse seisundit .
Septanest / Septanest Forte kasutamisel infiltratsiooniks või regionaalseks blokaadanesteesiaks 
peab alati aeglaselt süstima ja eelnevalt aspireerima .

Erihoiatused
Adrenaliin takistab verevoolu igemetes, mis võib põhjustada lokaalset koenekroosi .
Alalõualuu blokaadanesteesia järgselt on väga harva teatatud pikaajalise või pöördumatu
närvivigastuse ja maitsetundlikkuse kaotuse juhtudest .

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Juhusliku veresoonde süstimisega seotud riskid
Juhuslik veresoonde süstimine võib põhjustada adrenaliini ja artikaiini äkilist suurt kontsentratsiooni
süsteemses vereringes . See võib põhjustada raskeid kõrvaltoimeid, nagu krambid, millele järgneb
kesknärvisüsteemi ja kardiorespiratoorse süsteemi depressioon ning kooma, mis omakorda 
progresseerub hingamise ja vereringe seiskumiseni .
Vältimaks süstimise ajal nõela veresoonde sattumist, tuleb enne lokaalanesteetikumi süstimist 
alati aspireerida . Samas ei tähenda vere puudumine süstlas, et veresoonde süstimist on suudetud 
vältida .

Närvi süstimisega seotud riskid
Juhuslikul närvi süstimisel võib ravim retrograadselt piki närvi edasi liikuda .
Närvi süstimise vältimiseks ja närviblokaadidega seotud närvikahjustuste ennetamiseks 
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tuleb iga kord, kui patsient tunneb süsti ajal elektrilöögi sarnast tunnet või kui süste on eriti 
valulik, nõela veidi tagasi tõmmata . Nõelatorkest tingitud närvikahjustuste korral võib artikaiini 
potentsiaalne keemiline neurotoksilisus ja adrenaliini olemasolu neurotoksilist toimet süvendada, 
kuna need tegurid võivad kahjustada perineuraalset verevarustust ja takistada artikaiini lokaalset 
väljauhtmist .

Üleannustamise ravi
Enne regionaalanesteesia alustamist lokaalanesteetikumidega tuleb veenduda, et mis tahes 
respiratoorsete ja kardiovaskulaarsete hädajuhtumite puhuks on käepärast elustamisvahendid ja
ravimid .
Üleannustamissümptomite tõsiduse tõttu peavad arstid/hambaarstid rakendama protokolle, mis 
näevad ette hingamisteede õigeaegset vabastamise ja kunstliku hingamise tegemise vajadust . 
Pärast lokaalanesteetikumi iga süstet tuleb jälgida patsiendi teadvuse seisundit .

Kui ilmnevad ägeda süsteemse toksilisuse nähud, tuleb lokaalanesteetikumi süstimine kohe 
peatada .
Vajadusel panna patsient selili asendisse .
Kesknärvisüsteemi sümptomeid (krambid, kesknärvisüsteemi depressioon) tuleb kohe ravida 
asjakohaste hingamisteid/hingamist toetavate vahenditega ning krampe leevendavate ravimitega . 
Optimaalne hapnikuga varustamine, kunstlik hingamine ja vereringet toetav ravi ning samuti ka 
atsidoosi ravi võib südame seiskumise ära hoida .
Kardiovaskulaarse depressiooni (hüpotensioon, bradükardia) tekkimisel tuleb kaaluda asjakohast 
ravi intravenoossete vedelike, vasopressori ja/või inotroopsete ainetega . Lastele manustatavad 
annused peavad vastama vanusele ja kehakaalule .
Südame seiskumise korral tuleb kohe alustada kardiopulmonaalset elustamist .

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks
Ravimit ei tohi kasutada, kui lahus on hägune või värvi muutnud .
Infektsiooniriski vältimiseks (nt hepatiidi edasikandumine) peavad lahuse väljatõmbamiseks 
kasutatavad süstlad ja nõelad olema alati puhtad ja steriilsed .
Kolbampullid on ühekordseks kasutamiseks . Kui kasutatakse ainult osa kolbampulli sisust, tuleb 
järelejäänud lahus ära visata .
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele .

Septofil N 
100% puuvillast kootud impregneerimata

retraktsiooniniit gingivaalseks retraktsiooniks

Omadused ja eelised
Sel kootud vormil on suurepärane vastupidavus, elastsus ja imavus, mis
pakub suurt mugavust .
• 100% puuvillast (naturaalne), ilma fluorestseerivate valgendavate aineteta
• Vähenenud kõrvaltoimete risk patsiendile
• Tõhus niiskuse kontroll ilma igemete ärrituseta
• Niidi parem imavus ja kerge paisumine võimaldab igemetaskut (sulcus) hõlpsasti avada
• Saadaval 6 läbimõõdus, sobivad igas kliinilises olukorras
• Kasutajasõbralik purk

Kasutusjuhend
Septofil N on mõeldud kasutamiseks koos hemostaatilise ainega . Silmkoeline struktuur sisaldab 
lahust lukustavaid ahelaid, mis kannavad suuremat kogust hemostaatilist lahust võrreldes 
keerdunud või põimitud niitidega .
Hambaarst valib retraktsiooniniidi suuruse vastavalt kliinilisele olukorrale, vastavalt igeme tervisele 
ja paksusele, igeme mahule ning valitud niidi tehnikale (üks või topelt niit) .

1 . Kontrollige igemekoe seisundit (nt sügavust või paksust)
2 . Valige asjakohase läbimõõduga niit .
3 . Lõigake vajaliku pikkusega niit, kasutades EasyCutTM-i ja SmartRulerTM-it .
  Vajadusel on niiti võimalik impregneerida hemostaatilise lahusega .
4 . Sisestage retraktsiooniniidi paigaldaja abil niit igemetaskusse .
5 . Jätke niit umbes 5 minutiks igemetaskusse .
6 . Eemaldage niit vahetult enne jäljendi tegemist .
  Niisutage niiti kergelt, et lihtsustada selle eemaldamist ja vähendada igeme verejooksu .

S

 Näidustused
100% puuvillast kootud impregneerimata 
retraktsiooniniit on igeme ajutiseks re-
traktsiooniks (igeme nihutamiseks) .

 Kasutamiseks:
• Enne fikseeritud proteeside jäljendi võt-

mist ning hamba ettevalmistamise ajal .
• Enne täidise asetamist ja/ või restau-

ratsiooni protseduure (näiteks veneeride 
tsementeerimist ning III, IV ja V klassi 
restauratsioone) .

• Peene töö ajal marginaalsete kudede 
lähedal .

TEAVE
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Septofil N
100% puuvillast kootud impregneerimata
retraktsiooniniit gingivaalseks retraktsiooniks

S
Olulised märkused

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
• Ainult professionaalseks kasutamiseks .
• Igeme võimaliku jäädava nihkumise vältimiseks ei tohiks niit jääda igemetaskusse kauemaks
   kui 20 minutiks .
• Pärast protseduuri lõpetamist eemaldage niit kindlasti igemetaskust .

Meditsiiniseade: klass I

 Pakend
Purk, jaotur koos 254 cm (100 tolli) niidi ja 
rulliga BobbinInsideTM

Variandid: Septofil N on saadaval 6 
läbimõõdus, mida tähistavad erinevad värvid:
Septofil N 04 (kõige peenem) must/sinine 0,5 mm
Septofil N 03 (ülipeen) must/hall 0,7 mm
Septofil N 02 (eriti peen) pruun/kollane 0,82 mm
Septofil N 0 (peen) lilla/helelilla 0,99 mm
Septofil N 1 (pooljäme) sinine/helesinine 1,2 mm
Septofil N 2 (jäme) roheline/heleroheline 1,35 mm

 Koostis
100% puuvill

TEAVE

Septoject süstlanõelad 
Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad

Omadused ja eelised
• Väiksem koekahjustus tänu kolme avaga nõelale, poleeritud ja silikooniga kaetud kanüülile ning 

nõela suurepärasele painduvusele .
• Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest nõel vähendab purunemisohtu .

Kasutusjuhend
• Avage steriilne (tagumine) kork vahetult enne kasutamist, pöörates kahte ühilduvat korki vas-

tassuunaliselt .
•  Keerake eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud kolvi külge .
• Eemaldage nõela plastkork vahetult enne süstimist .
 Seda saab kasutada uuesti nõela eemaldamiseks süstla küljest, et vältida torke riski .
• Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse vastavalt kõigile kehtivatele meditsiinijäät-

mete regulatsioonidele .

S

TEAVE

 Näidustused
Steriilsed ühekordsed silikooniga kaetud 
hambaravinõelad . 
Kohaliku tuimestuse rutiinne süstimine 
hambaravis .

 Pakend
100 kahe otsaga ühekordset hambaravinõela 
pakis . Neid ei ole võimalik steriliseerida! Nõelte 
suurused:
 •  0,3x10mm
 • 0,3x12mm
 • 0,3x16mm
 • 0,3x21mm
 • 0,3x25mm
 • 0,4x35mm
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Septoject süstlanõelad 
Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad

S

Olulised märkused

HOIATUSED
• Ärge mitte kunagi pange nõelale korki tagasi käsitsi . Kasutage ainult hambaravis 

aktsepteeritud korgi tagasipaneku protseduure . Korgi tagasipanek käsitsi või kõverdunud 
või purunenud nõelale võib põhjustada tahtmatuid nõelatorkeid .

• Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või patsiendile 
põhjustada raskeid vigastusi .

• Ärge keerake nõela süstimise ajal süstlakulbi külge, sest nõelad võivad murduda ja patsiendi 
kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks . Ärge kasutage 
lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela pikkusega .

• Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib põhjustada 
nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid vigastusi .

• Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui 
muudate nõela asukohta süstimise ajal .

• SEPTOJECT XL puhul: vältige liiga kiiret süstimist ja/või liigset rõhku, sest see võib süstimise 
ajal põhjustada patsiendile suuremat valu .

ETTEVAATUSABINÕUD
• Hoida kasutusajani originaalpakendis .
• Lugege läbi süstevahendiga kaasas olevad kasutusjuhised .
• Kui sulgur (nõela tagumine kork) on katki, siis nõel EI OLE STERIILNE ning SEDA EI TOHI 

KASUTADA .
• Ainult ühekordseks kasutamiseks . See seade on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil . 

Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, 
sealhulgas infektsioon ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk on 
suurem .

• Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka nõela, et 
vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist .

1 patsient / 1 ampull / 1 nõel
• Nõuanne SEPTOJECT XL'i nõelte esmakordsetele kasutajatele: kuna XL suuruses nõeltel 

on suurem diameeter kui teistel nõeltel, siis tuleb nõela paindumise/murdumise riski 
vähendamiseks pehme kude enne süstimist stabiliseerida .

Septoject Evolution süstlanõelad 
Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad

patenteeritud skalpell- nõelaotsaga

S 

TEAVE

Omadused ja eelised
• Skalpelldisainiga nõelaots lõikab, mitte ei rebi kudet, tänu millele tuleb nõela sisestamiseks 

rakendada 29% vähem jõudu . 
• See häirib vähem kudet, mistõttu väheneb patsiendi ebamugavustunne .
• Rohkem keskele suunatud nõelaots vähendab nõela kõrvalekallet (nõela deformatsiooni) 

32% ja võimaldab hambaarstil süstimist täpsemalt juhtida ja kontrollida . Nõela painutamine ja 
nüristamine on limiteeritud .

• Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest nõel vähendab purunemisohtu .
• Optimaalseks kasutamiseks on nõelakulbile märgitud 2 nõelaotsa märki: 

a)  must nooleke- nõelaava tähis nõelaava lihtsamaks märkamiseks .
b)  punane kastike- suunatähis, et jälgida nõela sisestamise ajal .

Kasutusjuhend
• Avage steriilne (tagumine) kork vahetult enne kasutamist, pöörates kahte ühilduvat korki 

vastassuunaliselt .
• Keerake eelkeermestatud nõel süstla eelkeermestatud kolvi külge .
• Eemaldage nõela plastkork vahetult enne süstimist . Seda saab kasutada uuesti nõela 

eemaldamiseks süstla küljest, et vältida torke riski .
• Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse kõigi kehtivate meditsiinijäätmete 

regulatsioonide järgi .

 Näidustused
Kohaliku tuimestuse rutiinne manustamine 
hambaravis infiltratsiooni või 
intraligamentaarse süsti kaudu . 
Steriilsed ühekordsed silikooniga kaetud 
hambaravinõelad, millel on ainulaadne 
patenteeritud skalpelldisain: nõelaotsal on 
25° lõikenurgaga asummeetriline kaldserv .

 Pakend
100 kahe otsaga mitte-steriliseeritavat 
ühekordset nõela . Nõelte suurused:
• 0,3x 9mm (X-short) • 0,4x 9mm (X-short)
• 0,3x16mm  • 0,4x16mm
• 0,3x25mm • 0,4x25mm
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Septoject Evolution süstlanõelad 
Steriilsed ühekordsed hambaravinõelad
patenteeritud skalpell- nõelaotsaga

S

Olulised märkused 

HOIATUSED
• Ärge mitte kunagi pange nõelale korki tagasi käsitsi . Kasutage ainult hambaravis 

aktsepteeritud korgi tagasipaneku protseduure . Korgi tagasipanek käsitsi või kõverdunud 
või purunenud nõelale võib põhjustada tahtmatuid nõelatorkeid .

• Ärge painutage, lõhkuge ega muul viisil pingestage nõelu, sest see võib teile ja/või patsiendile 
põhjustada raskeid vigastusi .

• Ärge keerake nõela süstimise ajal süstlakulbi külge, sest nõelad võivad murduda ja patsiendi 
kudedesse jääda, olles potentsiaalselt raske püsiva vigastuse põhjuseks . Ärge kasutage 
lühikesi nõelu (< 30 mm), kui pehme koe eeldatav paksus on lähedane nõela pikkusega .

• Vältige tugevat survet ja nõela ülemäärast liigutamist süstimise ajal, sest see võib põhjustada 
nõela purunemist, mis võib põhjustada teile ja/või teie patsiendile raskeid vigastusi .

• Olge eriti valvas patsiendiga, kellel on nõelakartus või kes näib olevat eriti kartlik, kui 
muudate nõela asukohta süstimise ajal .

• SEPTOJECT XL puhul: vältige liiga kiiret süstimist ja/või liigset rõhku, sest see võib süstimise 
ajal põhjustada patsiendile suuremat valu .

ETTEVAATUSABINÕUD
• Hoida kasutusajani originaalpakendis .
• Lugege läbi süstevahendiga kaasas olevad kasutusjuhised .
• Kui sulgur (nõela tagumine kork) on katki, siis nõel EI OLE STERIILNE ning SEDA EI TOHI 

KASUTADA .
• Ainult ühekordseks kasutamiseks . See seade on ette nähtud kasutamiseks ühel patsiendil . 

Mistahes korduv kasutamine põhjustab teiste patsientide ja kasutaja jaoks kriitilisi riske, 
sealhulgas infektsioon ja traumat, sest nõel ei ole enam steriilne ja nõela purunemise risk on 
suurem .

• Kui on vajalik mitme ampulli kasutamine, siis vahetage iga ampulli järel ka nõela, et 
vähendada nõela kahjustumist /purunemist/paindumist .

1 patsient / 1 ampull / 1 nõel
• Nõuanne SEPTOJECT XL'i nõelte esmakordsetele kasutajatele: kuna XL suuruses nõeltel 

on suurem diameeter kui teistel nõeltel, siis tuleb nõela paindumise/murdumise riski 
vähendamiseks pehme kude enne süstimist stabiliseerida .

Ultra Safety Plus Twist 
Patenteeritud Twist Lock lukustusega

turvaline süsteseade

 Näidustused
Turvaline patenteeritud Twist Lock lukustusega 
süsteseade kohaliku tuimastuse süstimiseks, 
mis võimaldab vältida juhuslikke nõelatorkeid .

 Vastunäidustused
Ülitundlikkus patsiendiga kokku puutuva kom-
ponendi suhtes (roostevaba teras, silikoon, 
polüpropüleen) .

   Pakend
Karbis 100 steriilset süstevahendit +
1 steriliseeritav (sinine) käepide
Nõelte suurused:
0,3x10mm
0,3x16mm
0,3x25mm

TEAVE

U
Omadused ja eelised
• Omab regulatsioonide kohast nõelakatet nõela torkevigastuste ja vere kaudu edasikanduvate 

infektsioonide ennetamiseks, et kaitsta arsti, õde ja patsienti juhuslike nõelatorgete ning nendega 
kaasnevate võimalike haiguste leviku eest .

• Lihtne ja kindel süstimisseadme ja käepideme patenteeritud Twist Lock lukustusmehhanism muu-
dab seadme arsti jaoks paremini tunnetatavaks, seadme kasutamise lihtsamaks ja turvalisemaks .

• Läbipaistev silinder, mis võimaldab arstil jälgida nii passiivset kui aktiivset aspireerimist .
• Nõela kaitsehülsil on 2 positsiooni: nõelakaitset hoidev (muudetav) positsioon ning lõpliku lu-

kustuse positsioon .
• Nõela kaldserva märgis hõlbustab nõela suunamist .
• Saadaval steriilse ühekordse käepidemega või steriliseeritavate käepidemetega .

Kasutusjuhend
Ultra Safety Plus Twist süsteseade tuleb kokku panna käepidemega, mis on välja toodud jaotises 
„Karbi sisu“ .
KARBI SISU
50 või 100 steriilset ühekordset süsteseadet (Part A) . Ühilduv käepide (Part B) .

Joonis, 1 . samm . Rebige süsteseadme pakend keskelt katki .
Joonis, 2 . samm . Laske süsteseadmel kukkuda steriilsele alusele, hoides pakendist mõlema käega 
kinni (vältige seadme puudutamist, et toote steriilsus säiliks) .
Joonis, 3 . samm . Võtke silindrist kindlalt kinni ja sisestage kassett täielikult seadme avatud otsa .
Joonis, 4 . samm . Liigutage käepideme kolvivars täiesti taha ja asetage pöial sõrmehoidja taha . 
Lükake hoidik süsteseadme silindri otsa, kasseti taha . 2 sõrmehoidja tihvti peavad joonduma kor-
puse sälkudega .
Sisestamise järgselt pöörake sõrmehoidjat seadme korpuse suhtes, et tihvtid sobituksid 
L-kujulistesse sälkudesse nende lukustamiseks . Vt joonist .
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Ultra Safety Plus Twist 
Patenteeritud Twist Lock lukustusega
turvaline süsteseade

U

1

2

3

4

5

7

6

Self aspiration

Active aspiration

Joonis, 5 . samm . Libistage kaitse-
hülssi tagasisuunas (hoidmise 
asendist) kuni käepideme lõpuni 
(= pärast esimese takistuse tund-
mist: tagumine asend) .
HOIATUS . Veenduge, et kaitse-
hülss oleks tagumises, fikseeritud 
asendis, et vältida käepideme lahti 
tulekut .
Joonis, 6 . samm . Eemaldage nõe-
lakork ja visake see ära . Peaksite 
süsteseadmest kogu võimaliku 
õhu välja laskma ja seejärel aspi-
reerima . Seade on nüüd süsteks 
valmis .
Automaatne aspireerimine süste-
süsteemi sees, kus asetseb kas-
seti membraan, on väike kühm . 
Kasseti sisestamisel läbistab nõela 
tagumine ots kasseti membraa-
ni . Süste ajal surutakse kasseti 
membraan vastu kühmu . Süste 
katkestamisel rõhku ei ole ja aspi-
reerimine toimub siis, kui memb-
raan liigub kühmust tagasi eemale .
Aktiivne aspireerimine. Teine 
aspireerimise võimalus on tänu 
painduvale O-rõngale, mis asub 
käepideme varre (kolvi) otsas, mis 
tekitab arsti poolt käepideme ta-
gasi tõmbamisel vaakumi . Kasseti 
kork järgib kolvi liikumist ja võimal-
dab arstipoolset aktiivset aspiree-
rimist .
Joonis, 7 . samm . Pärast süstet 
hoidke kaitsehülsist ja libistage see 
piki süsteseadme korpust hoidmise 
asendisse (algasend) . Jätkake liiku-
mist, kuni olete lõplikus lukustusa-
sendis ja kuulete „KLÕPSU“ .
HOIATUS . Kui olete lõplikus lukus-
tusasendis, ärge proovige kaitse-
hülssi tagasi tõmmata . Vastasel 

juhul ei tagata kaitsesüsteemi toimimist .
Süsteseadme võib nüüd ohutult käepideme küljest eemal-
dada .
Twist käepideme eemaldamiseks hoidke ühe käega süste-
seadme silindrit ja teise käega pöörake sõrmehoidjat vastu-
päeva suunas, et tihvtid sälkudest ära nihutada .
Seejärel tõmmake käepideme kolvivart ja eemaldage käepi-
de .
Kassett jääb käepideme kolvi külge imemise tõttu kinnita-
tuks .
Kõrvaldage süsteseade, visates süsteseade teravate eseme-
te konteinerisse .

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD
Hoiatused
• Ristsaastumise vältimiseks ärge pange nõelale kaitset peale . .
• Et vältida talitlusprobleeme (kanüüli läbistamine, lahuse manustamine, automaatne 

aspireerimine), murdumist ja kaitsesüsteemi tõrget, ärge painutage nõela .
• Ärge sisestage süste ajal nõela kuni silindri otsani, et vältida nõela murdumist ja patsiendi 

koe sisse jäämist, mis võib tõenäoliselt põhjustada raske püsiva kahjustuse .
• Murdumise vältimiseks valige sobiv nõel vastavalt süstitavale koele .
• Ärge rakendage liiga suurt rõhku, et vältida nõela purunemist ja patsiendile valu tekitamist .
• Kasutage koos süsteseadmega ainult steriilset käepidet (ühekordselt kasutatavat või 

steriliseeritavat) .
• Süsteseade on ühekordselt kasutatav seade, ristsaastumise vältimiseks ärge kasutage 

süsteseadet korduvalt erinevatel patsientidel .
• Ärge kasutage süsteseadet korduvalt mitmete kassettidega, et vältida talitlusprobleeme 

(kanüüli läbitungimine, automaatne aspireerimine) ja kanüüli purunemist .
• Ärge kasutage süsteseadet, kui pakend on kahjustunud, sest steriilsus ei ole tagatud .
Ettevaatusabinõud
• ULTRA SAFETY PLUS Twist XL . Kuna XL-nõeltel on suurem valendik kui teistel nõeltel, tuleb 

enne süstet pehmeid kudesid stabiliseerida, et vähendada nõela kõrvalekaldumise riski .

Olulised märkused

Säilitamine
Ärge hoiustage temperatuuril üle 30 °C . 
Meditsiiniseadmed:  Part A süsteseade- IIa
                                 Part B steriliseeritav käepide- I
                                  Part B steriilne käepide- I

 

U

Ultra Safety Plus Twist 
Patenteeritud Twist Lock lukustusega

turvaline süsteseade
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