PLAQ™ - GEBRUIKSAANWIJZING - NL

Voorbereiding
Neem een PlaQ tray en leg deze op een schoon werkblad. Fixeer de PlaQ tray met één hand en verwijder
de folie met de andere hand. Deponeer de folie direct in een afvalemmer. Pak de PlaQ tray op en leg deze
op de behandeltray. Het product is nu klaar voor gebruik. In sommige gevallen zit er condensvocht of een
beetje kleurvloeistof aan de binnenzijde van de folie. Dit is niet van invloed op de werking van het product.

Klinische procedure
Laat de patient zijn/haar gebit zelf reinigen door middel van tandenpoetsen en interdentale reiniging (floss,
tandenstokers, ragers). Breng op de oppervlakten van alle tanden en kiezen PlaQ kleurvloeistof aan met
behulp van de bijgevoegde micro-applicator. Laat de mond vervolgens goed spoelen met water. Op de
plaatsen waar de tanden en kiezen paars gekleurd zijn is nog tandplaque aanwezig en de gebitsreiniging
onvoldoende. Laat de patient na uitleg en instructie de PlaQ kleurvloeistof zelf verwijderen met behulp van
een tandenborstel en genoemde interdentale hulpmiddelen. De mond hierna weer goed spoelen met water.
Een PlaQ tray bevat genoeg kleurvloeistof (dental plaque disclosing solution) voor het kleuren van alle
tanden en kiezen bij een kind of volwassene. PlaQ is een disposable product en uitsluitend bedoeld voor
éénmalig gebruik (single patient use only).

Toelichting
Met behulp van bovengenoemde techniek wordt goed zichtbaar waar de gebitsreiniging onvoldoende is. Dit
kan aan de patient worden getoond door middel van een spiegel, intra orale camera en dergelijke.

Samenstelling en gebruik
Actieve bestanddelen PlaQ kleurvloeistof: D&C Red 28 (1,5% w/w)
Uitsluitend geschikt voor gebruik door tandheelkundige professionals. Niet om in te nemen.

Voorzorgsmaatregelen
• Ter voorkoming van besmetting mag PlaQ slechts tijdens één behandelzitting van één patiënt gebruikt
worden. PlaQ is een disposable product.
• Indien PlaQ kleurvloeistof in het oog komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen en een arts raadplegen.
• Indien PlaQ kleurvloeistof in aanraking komt met de huid of kleding, de aangetaste plaatsen goed
schoonwassen met water en zeep

Bewaren
Na afloop van de vervaldatum (expiratiedatum) mag PlaQ niet meer gebruikt worden. Niet beneden 10°C of
boven 25°C bewaren. Direct zonlicht vermijden.

Garantie
• PlaQ™ en DENTALCOLORS® zijn handelsmerken van DENTALCOLORS BV
• DENTALCOLORS BV vervangt al!e producten met aantoonbare defecten.
• DENTALCOLORS BV is niet aansprakelijk voor indirecte, directe of bijzondere verliezen of schade die
volgen uit oneigenlijk gebruik, de oneigenlijke toepassing, of een niet-mogelijk gebruik van haar producten.
• Voor gebruik van een DENTALCOLORS product moet de gebruiker controleren of het product geschikt is
voor de beoogde toepassing. Hierbij is de gebruiker verantwoordelijk voor alle eraan verbonden risico's en
verplichtingen. Indien de gebruiker niet gekwalificeerd en in staat is de beoogde toepassing te beoordelen
en uit te voeren, dan mag de gebruiker het product niet gebruiken.
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