CARIO™ GEBRUIKSAANWIJZING - NL

Voorbereiding
Neem een CariO tray en leg deze op een schoon werkblad. Fixeer de CariO tray met één hand en verwijder
de folie met de andere hand. Deponeer de folie direct in een afvalemmer. Pak de CariO 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
Eerst het zacht geworden en waarneembaar verkleurde dentine uit het carieuze element verwijderen. Maak
het element droog en tip de micro-applicator lichtjes in de CariO kleurvloeistof. Breng de kleurvloeistof aan in
de preparatie en laat deze 5 tot 10 seconden inwerken. Spoel de preparatie daarna goed schoon met water.
Alleen de buitenste laag van het geïnfecteerde carieuze dentine is nu felroze gekleurd. Deze roze laag wordt
verwijderd. De ongekleurde binnenlaag blijft gespaard. Aangetast glazuur kleurt ook roze en wordt eveneens
verwijderd. Door tandplaque kunnen de gingiva en naburige gebitselementen ook tijdelijk roze kleuren.
Herhaal de bovenstaande procedure tot er geen geïnfecteerd dentine meer wordt gekleurd. De kleurvloeistof
mag hierbij telkens niet langer dan 10 seconden worden toegepast, omdat anders de binnenste laag carieus
dentine ook gekleurd wordt. Een CariO tray bevat genoeg kleurvloeistof voor het behandelen van meerdere
carieuze gebitselementen tijdens één behandelzitting.

Toelichting
Met behulp van bovengenoemde techniek kan de behandelaar er zeker van zijn dat al het geïnfecteerde,
carieuze dentine wordt verwijderd. Gezond dentine, evenals dentine dat nog geremineraliseerd kan worden,
blijven gespaard. Een ander voordeel van deze techniek is dat ze leidt tot minder diepe preparaties (door
behoud van het remineraliseerbare weefsel) zodat pulpa-irritatie tot een minimum beperkt kan worden.

Samenstelling en gebruik
Actieve bestanddelen CariO kleurvloeistof: kleurstof, propaan-1,2-diol.
Uitsluitend geschikt voor gebruik door tandheelkundige professionals. Niet om in te nemen.

Voorzorgsmaatregelen
• Ter voorkoming van besmetting mag CariO slechts tijdens één behandelzitting van één patiënt gebruikt
worden. CariO is een disposable product.
• Indien CariO kleurvloeistof in het oog komt, onmiddellijk met veel water uitspoelen en een arts raadplegen.
• Indien CariO 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 CariO niet meer gebruikt worden. Niet beneden 10°C of
boven 25°C bewaren. Direct zonlicht vermijden.

Garantie
• CARIO™ 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 / of in staat is de beoogde toepassing te
beoordelen en uit te voeren, dan mag de gebruiker het product niet gebruiken.
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