Connect+
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
Κολλητική ουσία ενός συστατικού, χωρίς διαλύτη, πολυμεριζόμενης μέσω ορατού φωτός, για σμάλτο και οδοντίνη. Έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα
να υγραίνει και να διαπερνά την οδοντίνη. Το προϊόν είναι ένα υψηλού ιξώδους μη θιξοτροπικό υγρό. Απαιτείται μόνο μία εφαρμογή –
συνδυάζει συνδετική ουσία και ενεργοποιητή σε μια σύνθεση ενός συστατικού. Δεν μειώνεται η απόδοσή της εάν η οδοντίνη είναι υγρή ή
στεγνή, αδροποιημένη ή μη αδροποιημένη. Υπό διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας παρουσιάζει κατάλληλη πρόσφυση για σύνθετα υλικά και
όξινες τροποποιημένες σύνθετες ρητίνες με σμάλτο, οδοντίνη και μέταλλο, καθώς και διασφαλίζει ισχυρή οριακή πρόσφυση μεγάλης
διάρκειας.
Όνομα Προϊόντος
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PP010/1030 Connect+ φιάλη 5ml
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Κατάλληλο για την κόλληση σύνθετων υλικών και όξινων τροποποιημένων σύνθετων ρητινών με σμάλτο, οδοντίνη και μέταλλο, άμεσες
αποκαταστάσεις, άμεσα και έμμεσα ένθετα, επένθετα και όψεις κ.λπ.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Εκτεθειμένος πολφός, πολφίτιδα και γνωστή αλλεργία στη μεθακρυλική ρητίνη.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
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).
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
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.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καθαρίστε το δόντι που πρόκειται να αποκατασταθεί και τα παρακείμενα δόντια χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με οδοντόκρεμα χωρίς φθόριο.
Χρησιμοποιήστε οδοντικό νήμα και οδοντικές ταινίες για τα μεσοδόντια διαστήματα, εάν ενδείκνυται.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ:
Η κοιλότητα προετοιμάζεται με τον συνήθη τρόπο. Τα λοξοτομημένα όρια και οι εσοχές βελτιώνουν την πρόσφυση και την οριακή πρόσφυση.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΦΟΥ:
Σε περιοχές κοντά στον πολφό, χρησιμοποιήστε μια λεπτή στρώση κατάλληλου υλικού, όπως το στρώμα υδροξειδίου του ασβεστίου
PerfectaLINE- Μη χρησιμοποιείτε κονίες που περιέχουν ευγενόλη.
ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ:
Εφαρμόστε τη γέλη PerfectEtch στα όρια σμάλτου ή τις επιφάνειες σμάλτου και αδροποιήστε για 30-60 δευτερόλεπτα ή όπως υποδεικνύεται
στις οδηγίες του αδροποιητικού υλικού. Στις κοιλότητες που οριοθετούνται από οδοντίνη συνιστάται η χρήση της Τεχνικής Ολικής
Αδροποίησης. Μην αδροποιείτε την οδοντίνη για περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά και ξηράνετε με αέρα χωρίς έλαιο.
Διατηρείτε στεγνό
ΚΟΛΛΗΣΗ:
Διανείμετε μια επαρκώς παχιά στρώση Connect+ επάνω στο αδροποιημένο σμάλτο και την οδοντίνη. Με μια βούρτσας ή το άκρο μπατονέτας
με βαμβάκι, κάντε μαλάξεις στην κολλητική ουσία ώστε να εισαχθεί στο δόντι για 20 δευτερόλεπτα για να επιτύχετε μια ομοιόμορφη,
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γυαλιστερή στρώση. Πολυμερίστε με φως αλογόνου για 15-30 δευτερόλεπτα. (Ο μεγαλύτερος χρόνος πολυμερισμού συνιστάται για να
διασφαλιστεί ο ολικός πολυμερισμός εντός των οδοντικών σωληναρίων).
Προσοχή: Μην εκθέτετε τη αχρησιμοποίητη κολλητική ουσία στα φώτα εργασίας ή στα φώτα πολυμερισμού.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:
Πληρώστε την κοιλότητα με υλικό αποκατάστασης σύνθετης ρητίνης, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με το προϊόν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Προσοχή: Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι πιθανόν να υπερβεί τους
25C, συνιστάται η φύλαξη σε ψυγείο. Μην καταψύχετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κλείστε τη φιάλη ή τη σύριγγα μετά από κάθε χρήση με το κατάλληλο καπάκι. 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 άφθονο 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.
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.
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