PerfectaLINE
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
Το PerfectaLINE είναι μια άκαμπτη, αυτοσκληρυνόμενη, ακτινοσκιερή σύνθεση που δεν εμποδίζει τον πολυμερισμό
ακρυλικών και σύνθετων αποκαταστάσεων.
Όνομα Προϊόντος

PerfectaLINE

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 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣPP010/0025 PerfectaLINE Πάστα Βάσης 13g & Πάστα Καταλύτη 11g
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Άμεση και έμμεση κάλυψη πολφού.
Προστατευτικό στρώμα κάτω από οδοντιατρικά υλικά έμφραξης, κονίες και άλλα υλικά βάσης.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαισθησία στις σουλφοναµίδες ή άλλα συστατικά του προϊόντος. Τα προϊόντα που περιέχουν ακετόνη είναι
επιβλαβή για τα υλικά υδροξειδίου του ασβεστίου. Ελαχιστοποιήστε την επαφή αυτών των προϊόντων με στρώματα
υδροξειδίου του ασβεστίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανάμειξη:
Εξωθήστε ίσους όγκους πάστας βάσης και καταλύτη επάνω σε ένα χαρτί ανάμειξης. Αναμείξτε αμέσως
χρησιμοποιώντας μια σπάτουλα μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφο χρώμα. ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ Για να
επιτευχθεί ο μέγιστος χρόνος κατεργασίας, ολοκληρώστε την ανάμειξη των δύο παστών εντός 10 δευτερολέπτων.
Εφαρμογή:
• Εφαρμόστε γρήγορα το αναμεμιγμένο υλικό στην κοιλότητα για αποτελεσματική τοποθέτηση πριν από την έναρξη
της σκλήρυνσης. Η προετοιμασία κοιλότητας θα πρέπει να είναι στεγνή.
• Αποφύγετε να αγγίξετε τα όρια της κοιλότητας. Αποφύγετε την τοποθέτηση μεγάλου όγκου υλικού.
• Το αναμεμιγμένο υλικό θα σκληρυνθεί σε 2 έως 4 λεπτά μέσα στο στόμα.
• Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια υλικού για τις περιοχές συγκράτησης ή τα όρια με ένα αιχμηρό κοχλιάριο ή γλύφανο.
Αυξημένη υγρασία και υψηλή θερμοκρασία θα μειώσουν τον διαθέσιμο χρόνο κατεργασίας και σκλήρυνσης.
Αντίθετα, μειωμένη υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία θα αυξήσουν τον διαθέσιμο χρόνο κατεργασίας και
σκλήρυνσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε σουλφοναμίδες. Περιέχει
υδροξείδιο του ασβεστίου. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση που
αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Η πάστα βάσης περιέχει 1,3-δισαλικυλική βουτυλενογλυκόλη. Ερεθίζει το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής
με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,
πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος (5-25⁰C). Είναι σημαντικό να διατηρείτε τα σωληνάρια ερμητικά
σφραγισμένα όταν δεν χρησιμοποιούνται. Ο διαχωρισμός των στερεών και υγρών φάσεων της πλάκας βάσης
επιταχύνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν έχει αποθηκευτεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, αφήστε το υλικό να
επιστρέψει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης
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.
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