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Návod na použitie 

BRIX3000 
PAPAIN 30000 U/mg 10 %  

EXCIPIENT C.S. 

1. POUŽITIE Brix 3000® je gél odporúčaný na netraumatické odstraňovanie poškodenej zuboviny v zube a musí byť 

používaný odborníkmi. 

 

2. ZLOŽENIE Brix 3000® je gel zložený z Papaínu 30000 U/mg 10 %. Papaín je endoproteín podobný ľudskému pepsínu 

(nachádza sa v žalúdočných šťavách), ktorý má baktericídne,  baktériostatické a protizápalové účinky. 

 

3. INFORMÁCIE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV 3.1 STERILIZÁCIA Nesterilný produkt. Nevyžaduje sterilizáciu. 3.2 CHEMICKÉ 

ZLOŽENIE Každých 100 ml gélu obsahuje: Papaín 30000 U/mg 10gr, Pomocné látky (propylénglykol, citrusový pektín, 

trietanolamín, oleját sorbitolový(sorbitan monooleate), hydrogénfosforečnan sodný, fosforečnan monodraselný, 

toluidínová modrá, destilovaná voda, dostatok množstva na 100 ml). 3.3 BALENIA Brix 3000® sú dostupné v 0.5, 1.0, 3.0 

alebo 5.0 ml viacdávkových striekačkách alebo 2 , 3 , 4 , 5 ,alebo 6 ml viacdávkových tubách. Nedá sa znova použiť. Ich 

druhotné balenia sú formou zapečatených kartónových krabíc alebo polyetylénových penových vakov, ktoré obsahujú 

danú jednotku s jej zodpovedajúcim označením a príbalovým letákom. Ďalej sú zabalené v kartónových krabiciach, ktoré 

obsahujú 25, 50 alebo 100 jednotiek. 3.4 INDIKÁCIE Brix 3000® sa používa pri netraumatickom odstraňovaní  zubných 

kazov. 3.5 MECHANIZMUS Funguje len na poškodenom tkanive, keďže toto neobsahuje antiproteáznu plazmu Alfa-1 

Antitrypsín, ktorá by v zdravom tkanive zabránila  proteolytickej reakcii. Tým pádom vzniká mäknutie poškodeného 

tkaniva, ktoré umožní odstrániť poškodené kolagénové vlákna, pričom sa zachová zdravé tkanivo, pretože toto nie je 

demineralizované, alebo nedošlo k expozícii kolagénových vlákien. 3.6 KONTRAINDIKÁCIE Nepoužívajte v prípade 

bolestivých zubov, fistuly, alebo v prípade hypersenzitivity na akúkoľvek zložku výrobku. 3.7 BEZPEČNOSTNÉ 

UPOZORNENIA Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu resp. skladujte ho v jeho originálnom balení. Výrobok 

nepoužívajte ak je balenie poškodené alebo je poškodená bezpečnostná pečať. Nakoľko sa jedná o viacdávkové balenie, 

balenie riadne uzatvorte po každom použití. Nepoužívajte po dátume spotreby. Uchovávajte mimo dosahu detí. Použite 

výstružník s tupými hranami. Zubári, asistenti a pacienti by mali mať nasadenú ochranu očí. 3.8 UPOZORNENIE S týmto 

výrobkom smú pracovať iba zubári. Prázdne balenie nie je možné použiť opakovane. 3.9 MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY 

Vedľajšie účinky nie sú známe. 

 

4. ŠPECIÁLNA STAROSTLIVOSŤ (INFORMÁCIE PRE PACIENTA) Je vhodné nejesť ani nepiť aspoň  30 minút po zákroku. Toto 

sa odporúča kvôli materiálu výplne, nie kvôli výrobku samotnému. Terapia s výrobkom Brix 3000® nahrádza použitie 

rotačných nástrojov (turbínových nástrojov), tým pádom pacient nebude cítiť bolesť a nebude potrebovať ani anestéziu ani 

lieky proti bolesti. Poškodené tkanivo je odstránené ručne, a tak Brix 3000® je alternatívou, ktorá ponúka vyšší komfort 

pacientom všetkých vekových kategórií. 

 

5. BALENIA / OBALY Brix 3000® je balený vo viacdávkových striekačkách alebo tubách. Každý ml. môže byť aplikovaný 30 

krát, ošetrenie 15 prípadov závisí od veľkosti kavity. Striekačky a tuby sú identifikované a označené všetkými informáciami 

vyžadovanými úradom ANMAT. Ich druhotné balenia sú formou zapečatených kartónových krabíc alebo polyetylénových 

penových vakov obsahujúcich danú jednotku, na ktorých je vytlačený leták. Ďalej sú zabalené v kartónových krabiciach, 

ktoré obsahujú 25, 50 alebo 100 jednotiek. 

6. TECHNIKA PRE ZUBÁROV 

Príprava pred zákrokom: Ak je to potrebné, rozšírte kavitu ručnými nástrojmi, alebo, ak je to možné, rotačnými nástrojmi, 

kým nevznikne rozšírená kavita. Nanášajte priamo na rozsiahlu léziu. Izolujte bavlnenými tampónmi. Naneste Brix 3000® 

do kavity a počkajte 2 minúty. Odstráňte s pomocou exkavátora s tupými hranami za pomoci kývavých pohybov bez 

prítlaku. Opakujte tento krok kým sa nedosiahne úroveň zdravej zuboviny. 

DÔLEŽITÉ! V prípade, že má výrobok suchú konzistenciu, zvlhčite ho tečúcou vodou alebo ústnou vlhkosťou úst pacienta. 

 

 

PRED POUŽITÍM Ak je to potrebné, rozšírte kavitu ručnými nástrojmi, alebo, ak je to možné, rotačnými nástrojmi, kým 

nevznikne rozšírená kavita. Nanášajte priamo na rozsiahlu léziu. 1- Izolujte bavlnenými tampónmi. 2- Naneste do kavity 

Brix 3000® s pomocou exkavátora s tupými hranami a počkajte 2 minúty. 3- Odstráňte s pomocou exkavátora s tupými 

hranami za pomoci kývavých pohybov bez prítlaku. · Ak je to potrebné, opakujte tento krok, kým sa nedosiahne úroveň 

zdravej zuboviny · Skontrolujte zdravú zubovinu pomocou explórera a karies detektora. 4- Ak je to potrebné, vykonajte 

zakrytie zubnej drene. Okamžite aplikujte výplň. Na konci zákroku s Brix 3000® sa odporúča vypláchnutie úst pomocou 

chlorohexidínu.  
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UPOZORNENIA Skontrolujte stav balenia/kontajnera. Skontrolujte dátum spotreby.  

SKLADOVANIE Uchovajte riadne uzatvorené pri teplote od 4 do 36 °C- Chráňte pred priamym slnečným žiarením – Chráňte 

pred pádom/úderom. 

Časté otázky                                               

1. Aké množstvo kazov je možné ošetriť jedným balením prípravku Brix3000®? Brix3000® s 30 aplikáciami na ml, možno 

použiť na 15 zákrokov v závislosti na veľkosti dentálnej kavity. 

2. Aké sú dostupné balenia prípravku Brix3000®? Viacdávkové 1.0 ml. striekačky alebo 2,3,4,5,alebo 6 ml viacdávkové 

tuby. Ich druhotné balenie je formou kartónových krabíc s bezpečnostnou pečaťou; obsahujú striekačky so 

zodpovedajúcim označením a príbalovým letákom. Nevyžaduje sa skladovanie v chladiacom zariadení. 

3. Nahrádza Brix3000® turbíny/vrtáky? V mnohých prípadoch áno; niekedy, u kavít uzavretého tvaru sa používajú ako 

doplnok na rozšírenie kavity, čím sa zákrok zjednoduší.. 

4. Čo sa stane ak pacient požije Brix3000®? Nič, nakoľko je vyrobený z neškodných zložiek, ktoré sú schválené 

zdravotníckymi úradmi.  

5. Čo sa stane, ak sa Brix3000® dostane do styku s pokožkou? Brix3000® nespôsobuje kožné vyrážky, bol dermatologicky 

testovaný. 

6. Je potrebná osobitná výplň na zakrytie dentálnej kavity? Rovnaká ako obyčajne. 

7. Vyžaduje Brix3000® chladničku? Nie, izbová teplota je postačujúca. Toto je ďalšia z jeho výhod. 

8. Čo sa stane, ak je Brix3000® vystavený vysokým teplotám alebo slnečnému žiareniu? Skladujte pri teplote od 4 do 

36°C. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a uchovávajte v originálnom balení/kontajneri. 

9. Môže Brix3000® zmeniť pôvodnú farbu zdravej zuboviny? Nie, pretože jeho zloženie nevytvára chromogenický odpad.  

10. Je možne použiť Brix3000® na diagnostiku možných kazov? Áno, nakoľko funguje iba na infikovanú zubovinu a 

nevplýva na zdravú zubovinu. 

11. Ako aplikujem výrobok? Nalejte výrobok na sklenú doštičku, naberte ju exkavátorom a aplikujte priamo na kazy. 

12. Ako má byť pacient pripravený pred aplikáciou Brix3000®? Ak je to potrebné, rozšírte kavitu ručnými alebo rotačnými 

nástrojmi, kým nevznikne otvorená kavita. Prípravok je možné aplikovať priamo na rozsiahle lézie. 

13. Je potrebné pri aplikácii Brix3000® použiť anestéziu? Nie, avšak, ak je to potrebné, môže sa použiť. 

14. Je potrebné izolovať? Závisí od prípadu. 

15. Aké množstvo gélu je potrebné aplikovať? Závisí od veľkosti kavity, avšak všeobecne je to množstvo veľkosti "polovice 

zrnka ryže".   

16. Je možné výrobok použiť na akýkoľvek typ kazu? Áno, môže sa použiť pri akútnych a chronických zubných kazoch. 

17. Je možne Brix3000® použiť pri akomkoľvek pacientovi? Áno, dokonca aj pri tehotných ženách a pacientoch so 

systemickými chorobami.  

18. Má Brix3000® kontraindikácie alebo nežiaduce účinky? Nemá nijaké nežiaduce účinky, avšak je kontraindikovaný pri 

spontánnej bolesti zubov alebo fistulách.                                                                                                                                        

19. Môžem aplikovať Brix3000® na viac kazov súčasne? Áno, toto je jedna z jeho hlavných výhod.  

20. Ako dlho mám čakať po nanesení gélu na kaz? Aspoň 2 minúty.  

21. Čo sa stane ak nechám gél pôsobiť dlhšie ako je odporúčané? Nič, nakoľko enzým pôsobí len na infikované tkanivo a 

stáva sa neaktívnym, keď dosiahne úroveň zdravého tkaniva kvôli prítomnosti antiproteáznej plazmy Alfa-1 Antitrypsín. 

Brix3000® na zdravé tkanivo neúčinkuje. 

22. Ako odstránim gél Brix3000®? Exkavátorom alebo podobným, za pomoci kmitavých pohybov. 

23. Potrebujem použiť prítlak pri odstraňovaní infikovanej zuboviny a gélu? Toto nie je potrebné vzhľadom na proteolýzu 

(rozpad bielkovín) vyvolanú Brix3000®, ktorá spôsobuje zahladenie odumretého tkaniva pre jeho neskoršie odstránenie. 

24. Je Brix3000® neškodný pre mäkké tkanivá a zdravú zubovinu? Áno, pretože v týchto tkanivách je prítomná  

antiproteázna plazma Alfa-1 Antitrypsín, ktorá spôsobuje, že enzymatická reakcia nebude aktívna.   

25. Môžem prípravok aplikovať znova, ak som nebol schopný kompletne odstrániť odumreté tkanivo? Áno, opakujte 

tento krok, kým gél, ktorý vystupuje pri odstraňovaní tkaniva nebude vyzerať podobne ako gél obsiahnutý v striekačke. 

26. Ako vyzerá kavita a gél po odstránení infikovanej zuboviny a gélu? Zubovina má sklovitý vzhľad a gél má vzhľad 

originálneho gélu. 

27. Ak má Brix3000® suchšiu konzistenciu ako obvykle, stráca účinnosť? Nie. Brix3000® je stále účinný. Odporúča sa, ak je 

to potrebné, zvlhčiť ho na sklenej doštičke a dodržať obvyklý postup.                                                                               

28. Spôsobuje Brix3000® citlivosť?: Nie. Ako enzymatický gél nespôsobuje podráždenie ani zápal zubnej drene a 

nespôsobuje citlivosť. 

29. Potrebujem aplikovať etching pre výplň? Platí rovnaký postup pre rôzne výplne. 
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