ConnectED
Οδηγίες Χρήσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από οδοντιάτρους.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Μια όλα σε ένα κολλητική ουσία χωρίς μεθακρυλικό υδροξυαιθύλιο, για την αδροποίηση, την ενεργοποίηση και την κόλληση σε ένα βήμα.
Προσφέρει εξαιρετική αντοχή κόλλησης σε σμάλτο και οδοντίνη. Η ανθεκτικότητα και η βιοσυμβατότητα της κόλλησης είναι εξαιρετική.
Όνομα Προϊόντος

ConnectED

Επωνυμία Εταιρείας

Perfection Plus Ltd

Διεύθυνση Εταιρείας
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας

6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ
+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PP010/0120 - Κιτ ConnectED
PP010/0121 - ConnectED φιάλη 6ml – Πακέτο τριών φιαλών
PP010/0122 - ConnectED φιάλη 6
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Κατάλληλο προς χρήση με σύνθετα υλικά και όξινες τροποποιημένες σύνθετες ρητίνες.
Παρενέργειες:
Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις αλλεργιών εξ επαφής με προϊόντα παρόμοιας σύνθεσης. Για να αποφευχθούν πιθανές πολφικές
αντιδράσεις, προστατέψτε την εκτεθειμένη οδοντίνη στην πολφική περιοχή με στρώμα κατάλληλου υλικού (κατά προτίμηση με στρώμα
κοιλότητας υδροξειδίου του ασβεστίου, όπως το PerfectaLINE).
Αλληλεπιδράσεις:
Αποφεύγετε τα στρώματα κοιλότητας που μπορεί να εμποδίζουν τον πολυμερισμό λόγω των συστατικών τους, π.χ. φαινολικές ουσίες όπως το
οξείδιο του ψευδαργύρου με ευγενόλη.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Εκτεθειμένος πολφός, πολφίτιδα και γνωστή αλλεργία στη μεθακρυλική ρητίνη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Καθαρίστε την επιφάνεια του δοντιού και προετοιμάστε την κοιλότητα σύμφωνα με τις συμβατικές μεθόδους. Απομονώστε με ελαστικό
φράγμα, εάν είναι απαραίτητο.
2. Εφαρμόστε το στρώμα κοιλότητας υδροξειδίου του ασβεστίου (PerfectaLINE) σε βαθιές κοιλότητες όπου η εναπομείνουσα οδοντίνη είναι
λεπτή.
3. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας και αφήστε το αδιατάρακτο για 10 δευτερόλεπτα. Προχωρήστε σε προσεκτική ξήρανση με αέρα χωρίς
έλαιο για 5 δευτερόλεπτα.
4. Φωτοπολυμερίστε με το φως πολυμερισμού Perfect+ LED05 για 5 δευτερόλεπτα. Η κοιλότητα είναι τώρα έτοιμη για έμφραξη με σύνθετο
υλικό ή με υλικό αποκατάστασης όξινης τροποποιημένης σύνθετης ρητίνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κλείνετε τη φιάλη μετά από κάθε χρήση. Κρατάτε το υλικό μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση άμεσης επαφής με τον
βλεννογόνο του στόματος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με
νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Φοράτε
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια/το πρόσωπο. Εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε ψυγείο (1-10°C).
Προσοχή: Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Μην καταψύχετε.
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης
Ο αριθμός παρτίδας θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία. Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία παρασκευής σε μορφή
μήνα, έτους και ημέρας με αριθμητικό επίθημα για την αποκλειστική ταυτοποίηση της παρτίδας του υλικού. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την
αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
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