
 

PER078/6 Ημερομηνία έκδοσης – 12/2020 

RestorePLUS 
 
Οδηγίες Χρήσης  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση μόνο από οδοντιάτρους. 
Ένα προηγμένο σύνθετο υλικό που περιέχει φθόριο για πρόσθια και οπίσθια χρήση. Εξαιρετική αντοχή στη φθορά, καλή αισθητική και 
ακτινοσκιερότητα διπλάσια της οδοντίνης. Διατίθεται σε 9 αποχρώσεις. 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Όνομα Προϊόντος RestorePLUS 

Επωνυμία Εταιρείας Perfection Plus Ltd 

Διεύθυνση Εταιρείας    6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ 

Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας +44 (0) 2380 866 677 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ -  
 

PP010/1730 20 x 0,25g Κάψουλα A1 PP010/1700 4g Σύριγγα A1 

PP010/1732 20 x 0,25g Κάψουλα A2 PP010/1702 4g Σύριγγα A2 

PP010/1734 20 x 0,25g Κάψουλα A3 PP010/1704 4g Σύριγγα A3 

PP010/1736 20 x 0,25g Κάψουλα A3.5 PP010/1706 4g Σύριγγα A3.5 

PP010/1738 20 x 0,25g Κάψουλα A4 PP010/1708 4g Σύριγγα A4 

PP010/1740 20 x 0,25g Κάψουλα B2 PP010/1710 4g Σύριγγα B2 

PP010/1744 20 x 0,25g Κάψουλα C2  PP010/1714 4g Σύριγγα C2 

PP010/1746 20 x 0,25g Κάψουλα BW  PP010/1716 4g Σύριγγα BW 

 PP010/1725 4g Σύριγγα UO (Γενικής Χρήσης Αδιαφανές) 

 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Πρόσθιες και οπίσθιες κοιλότητες I, II, III IV και V, σφηνοειδή ελαττώματα και κοιλότητες ριζών, κεραμικές όψεις, ανασύσταση κολοβωμάτων 
και επισκευή σπασμένων κεραμικών όψεων και όψεων πορσελάνης. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας του δοντιού και ενώ το δόντι είναι ακόμα υγρό, ελέγξτε την απόχρωση. 
Προετοιμάστε την κοιλότητα με τον συνήθη τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο με λοξοτομημένο άκρο, κατά περίπτωση. Εάν ο πολφός 
είναι εκτεθειμένος ή βρίσκεται κοντά στην αποκατάσταση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια στρώση υδροξειδίου του ασβεστίου, όπως το 
PerfectaLINE. 
Εφαρμόστε το συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συνιστάται η χρήση PerfectEtch και Connect+. 
Διανείμετε την απαιτούμενη ποσότητα υλικού από τη σύριγγα ή την κάψουλα μέσα στην κοιλότητα. Εάν χρησιμοποιείτε τη σύριγγα, εκτονώστε 
την πίεση αμέσως μετά τη διανομή περιστρέφοντας τη λαβή της σύριγγας αριστερόστροφα κατά 360°. Επανατοποθετείτε πάντα το πώμα  της 
σύριγγας μετά τη χρήση. Οι χρησιμοποιημένες εν μέρει κάψουλες θα πρέπει να απορρίπτονται. 

 
Μετά την τοποθέτηση και τη διαμόρφωση της αποκατάστασης, πολυμερίστε με μια μονάδα φωτός (λυχνία αλογόνου) για 40 δευτερόλεπτα. 
Φωτίστε ολόκληρη την επιφάνεια της αποκατάστασης. Οι χρόνοι πολυμερισμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την απόχρωση και το 
βάθος της κοιλότητας. Για βαθιές κοιλότητες, συνιστάται η τεχνική της διαστρωμάτωσης. Επιλέξτε τον χρόνο φωτοπολυμερισμού από  τον 
παρακάτω πίνακα. 
(Οι παραπάνω τιμές μετρώνται σε mm για 30 δευτερόλεπτα με φως αλογόνου ή 10 δευτερόλεπτα με ισχυρή λυχνία φωτισμού LED) 
Μετά τον πολυμερισμό, αφαιρέστε την περίσσεια υλικού με στιλβωτικά εργαλεία και προχωρήστε στη λεύκανση. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην εκθέτετε ασθενείς ή χρήστες με γνωστή αλλεργία σε αυτόν τον τύπο υλικού. 
Εάν παρουσιαστεί διάρρηξη ή φλεγμονή του δέρματος σε έναν ασθενή κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, διακόψτε αμέσως τη 
χρήση και καθοδηγήστε τον ασθενή να ζητήσει ιατρική συμβουλή. 
Αποφύγετε την επαφή με μαλακά μόρια, δέρμα ή μάτια. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή. 
Εάν μια κοιλότητα είναι βαθιά, προστατέψτε την με ένα υλικό κάλυψης πολφού. (ΣΗΜ. Μη χρησιμοποιείτε στρώμα που περιέχει ευγενόλη) 
Φοράτε γυαλιά προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία κατά τον φωτοπολυμερισμό. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου (1-30°C).  
 
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης 

Απόχρωση Inc. A2,A3,B2,BW A1, B3, C2 A3.5, A4, C3 

Κλινικό βάθος πολυμερισμού 4,0 3,0 2,5 2,0 
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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. Αναφέρετε αυτόν τον αριθμό παρτίδας σε κάθε επικοινωνία. Η ημερομηνία λήξης 
αναγράφεται σε μορφή έτους, μήνα.  Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας.  
 
Σημαντική σημείωση: για να αποφύγετε τη συμπίεση και την πρόωρη σκλήρυνση στη σύριγγα, περιστρέψτε αντίστροφα τον κοχλία κατά 360° 
για να εκτονώσετε την πίεση μετά από κάθε χρήση. Αυτό αποτρέπει επίσης την εκροή πλεονάζοντος υλικού στο πώμα και την ανομοιόμορφη 
σύνθεση. 
 
 
 

 

   
 

Perfection Plus Ltd 
6 Westwood Court 
Brunel Road 
Totton 
Hampshire 
SO40 3WX, UK 
www.perfectionplus.com 

 Perfection Plus EU Ltd 
The Black Church 
St. Marys Place 
Dublin, Ireland 
D07 94AX 
Regulatory@perfectionplus.com 

 

 Advena Ltd 
Tower Business 
Centre 
2nd Floor Tower 
Street 
Swatar, Malta 

 


