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Temporary Cavity Filing Material 

Οδηγίες Χρήσης  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται προς χρήση 
μόνο από οδοντίατρο. 
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
Έτοιμο προς χρήση υλικό προσωρινής έμφραξης με βάση συνθετικής ρητίνης. Επαρκής αντοχή και εύκολη αφαίρεση. 
Καλή πρόσφυση στην οδοντίνη και εξαιρετική οριακή πρόσφυση. Καλά χαρακτηριστικά στεγανότητας, εύχρηστη 
σύνθεση.  Δεν είναι υλικό μόνιμης έμφραξης και η συνιστώμενη χρήση του είναι μόνον για έως και 4 εβδομάδες το 
μέγιστο.   
 

Όνομα Προϊόντος Temporary Cavity Filing Material (TCFM) 
 (TCFM) 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 - 
PP010/0006 - 8g Σωληνάριο 
PP010/0009 - 30g Βαζάκι 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Προσωρινή έμφραξη κοιλοτήτων.  Προσωρινή σφράγιση προετοιμασιών δοντιού για ένθετο.  Προσωρινή σφράγιση 
ενδοδοντικών θεραπειών.  Προσωρινή στερέωση στεφανών άξονα. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο έμφραξης, τοποθετήστε το υλικό απευθείας στην κοιλότητα και 
προσαρμόστε το όπως απαιτείται. Δεν είναι απαραίτητη η ξήρανση της κοιλότητας πριν από την τοποθέτηση. Το 
υλικό προσωρινής έμφραξης σκληραίνει με την απορρόφηση υγρασίας για να προσφέρει μια αδιαπέραστη 
σφράγιση. Συνιστάται να μην ασκείται μασητική πίεση για 1 περίπου ώρα.   
Για προσωρινή στερέωση στεφανών άξονα απλώστε μια στρώση στο εσωτερικό της στεφάνης και τοποθετήστε όπως 
συνήθως. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη συσκευασία του σωληναρίου, αφαιρέστε το πώμα από το σωληνάριο, αναστρέψτε το και τρυπήστε 
πλήρως τη μεμβράνη.  Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί για να διευκολύνετε την εξώθηση από το σωλήνα. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος (5 – 25⁰C). Είναι σημαντικό τα πώματα να επανατοποθετούνται 
σφιχτά μετά από κάθε χρήση. 
 
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης 
Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία παρασκευής σε μορφή μήνα, έτους, 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. 


