Zinc Oxide Eugenol Cement
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
Το Υλικό Έμφραξης Οξειδίου του Ψευδαργύρου και Ευγενόλης είναι ενισχυμένο με ακρυλική ρητίνη, ώστε να παρέχει εξαιρετική
αντοχή για να αντέχει στις δυνάμεις συμπύκνωσης ως υλικό επένδυσης και στις δυνάμεις μάσησης ως προσωρινή
αποκαταστατική λύση.
Όνομα Προϊόντος

Zinc Oxide Eugenol Cement

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
PP010/0019 Οξείδιο Ψευδαργύρου και Ευγενόλης 40g Σκόνη
PP010/0020 Οξείδιο Ψευδαργύρου και Ευγενόλης 15ml Υγρό
PP010/0015 Οξείδιο Ψευδαργύρου και Ευγενόλης 40g Σκόνη & 15ml Υγρό
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Βάση ή στρωμάτωση κάτω από υλικά αποκατάστασης (αμάγαλμα, πυριτικό άλας, φωσφοροπυριτικές ενώσεις, ιονομερή ύαλο).
Υλικό προσωρινής αποκατάστασης.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Όπως και τα άλλα υλικά που περιέχουν Ευγενόλη, ο πολυμερισμός ακρυλικών υλικών άμεσης έμφραξης (ακρυλικές ρητίνες και
σύνθετες ρητίνες) και των υλικών προσωρινών στεφανών και γεφυρών αναστέλλεται και πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους
με τα υλικά αυτά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανάμειξη:
Συνιστώμενες συνθήκες περιβάλλοντος για ανάμειξη 22-24°C, 45-55% σχετική υγρασία. Αναλογία ανάμειξης 4:1 m:m.
Διανείμετε σκόνη και υγρό επάνω σε μια γυάλινη πλάκα. Χωρίστε τη σκόνη σε πέντε μέρη. Χρησιμοποιώντας μια χαλύβδινη
σπάτουλα, αναμείξτε αυξάνοντας την ποσότητα σε βήματα ανά 15 δευτερόλεπτα. Αναμείξτε το πλήρες μείγμα χρησιμοποιώντας
τη σπάτουλα για 15 δευτερόλεπτα. Συνολικός χρόνος ανάμειξης 1½ λεπτό.
Χρόνος Κατεργασίας: 2 λεπτά από το τέλος της ανάμειξης.
Χρόνος Σκλήρυνσης: 6 λεπτά κατ’ ανώτατο όριο στους 36-38°C από την έναρξη της ανάμειξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το υγρό περιέχει Ευγενόλη. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ. Προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
και τα μάτια.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποθηκεύετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία 5-25°C.
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. Αυτός ο αριθμός πρέπει να αναφέρεται 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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