
Chela Liquid
(Чела Ліквід)

Chela Liquid

 INDICATIONS
• Chemical expansion of narrow and hard-to-reach root canals with 

simultaneous disinfection.

• Detection of canal orifice.

• Unsealing of previously sealed canals.

 DIRECTIONS FOR USE
• Introduce Chela Liquid into the root canal using a metal cannula or 

cotton pellet and leave it for 1 — 2 minutes. Low viscosity solution 
penetrates into the canal readily with fire. Remove softening dentin 
using appropriate endodontic instrument. 

• Repeat the chemical and mechanical reaming operations till 
suitable canal preparations is obtained.

• In especially difficult cases leave the liquid in the cavity on a cotton 
pellet for 1 — 2 days capped with a provisional filling.

 STORAGE AND SHELF LIFE
• The Chela Liquid bottle should be tightly closed immediately after 

use. Protect from direct light. 

• Shelf life at room temperature is 2 years.

• Refrigeration will further increase shelf life. DO NOT FREEZE!

For chemical reaming and cleaning of root canals and exposure of root 
canals orifices. Chela Liquid is an effective EDTA solution for chelating, 
cleaning and debriding of root canals. EDTA reacts with calcium in canal 
walls helping in reaming process during mechanical instrumentation.

Chela Liquid contains benzalconium chloride providing the antibacterial 
effect.

 MAIN ADVANTAGES
• Chemical expansion of root canals due to the dissolution of 

calcium components of the canal walls and dentin sawdust during 
mechanical processing.

• The material  is based on EDTA: sodium salt (concentration — 15%).

• Quick dissolution of calcium of dentin plugs.

• Penetration even into the thinnest canal.

• Contains benzalkonium chloride which provides antibacterial 
effect of the material.

• The material minimizes the risk of tool breakage inside the canal.

• Facilitates the removal of broken tools, silver and gutta-percha 
pins, etc. from the canal.

 COMPOSITION
• EDTA 15 g / Benzalconium chloride 0.3 g / Excipient Q.S. 100 g.

 WARRANTY
The manufacturer warrants the quality of manufactured products. 
The adverse events inflicted by violation of user manual, storage 
conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the 
material are not the subjects of warranty. The customer is responsible 
for determination of suitability of this product for user’s application. 
Warranty conditions: the product does not comply with requirements 
declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the 
defective material within warranty period.

 LIMITATION OF LIABILITY
The manufacturer’s liability is limited by only cases stipulated by direct 
legislation of the country.

 RECYCLING
Dispose of the medical device in accordance with local / regional / 
national / international legal requirements.

 PACKING
• Chela Liquid — bottle 9 ml.
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Чела Ліквід являє собою ефективний препарат на основі ЕДТА, призна-
чений для хімічного розширення і очищення кореневих каналів і вида-
лення дентинної стружки. ЕДТА вступає в хімічну реакцію з кальцієм, 
що міститься в стінках каналу, полегшуючи тим самим проходження 
каналу в процесі механічної обробки. 

Чела Ліквід містить бензалконію хлорид, який забезпечує антибак-
теріальну дію препарату.

 ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Хімічне розчинення кальцієвих складових стінок каналу та ден-

тинної стружки під час механічної обробки.

• Препарат на основі ЕДТА: натрієва сіль (концентрація — 15%).

• Швидке розчинення кальцію дентинних пробок.

• Проникнення навіть у найтонші канали.

• Містить бензалконію хлорид, який забезпечує антибактеріальну 
дію препарату.

• Препарат мінімізує ризик пошкодження інструмента в каналі.

• Полегшує видалення з каналу пошкоджених інструментів, срібних 
та гутаперчевих штифтів та інше.

 ПРИЗНАЧЕННЯ
• Хімічне розширення вузьких і важкодоступних кореневих каналів з 

одночасною дезінфекцією.

• Виявлення устя каналів.

• Розпломбування раніше запломбованих каналів. 

 СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
• Введіть за допомогою канюлі невелику кількість препарату Чела 

Ліквід в кореневий канал і залиште на 1 — 2 хвилини. Висока те-
кучість препарату Чела Ліквід дозволяє легко проникнути в канал 
разом з файлом.

• Видаліть розм’якшений дентин за допомогою відповідного ендо-
донтичного інструмента. Продовжуйте механічну та хімічну оброб-
ку до отримання потрібної форми каналу. 

• У випадку дуже щільних і важкорозчинних відкладень і для вияв-
лення ущільнювачів каналів, можна залишити в порожнині на 1 або 
2 дні ватний тампон, змочений препаратом Чела Ліквід, закривши 
його тимчасовою пломбою.

 СКЛАД
• ЕДТА — 15 г / Бензалконію хлорид — 0.3 г / Наповнювач Q.S. — 100 г.

 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Не допускайте контакту Чела Ліквід зі шкірою та очима. У випадку по-
трапляння – промийте великою кількістю води.

 ПРОТИПОКАЗАННЯ
• Не виявлено.

 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не 
поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог 
інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та 
інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу. 

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного про-
дукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для 
гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заяв-
леним виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний 
період підприємство-виробник робить заміну продукту.

 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на ви-
падки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

 ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
• Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці, 

щільно закривати ковпачок після використання.

• Термін придатності — 2 роки. 

• Охолодження матеріалу до 4 — 8 оС збільшує термін зберігання. 

• НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ! 

 УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними 
/ національними / міжнародними вимогами законодавства.

 УПАКОВКА
• Флакон 9 ml/мл.

Чела Ліквід


