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Connect-E 

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 Connect-E είναι μια 5ης γενιάς φωτοπολυμεριζόμενη συγκολλητική ουσία ενός βήματος με βάση την ακετόνη και τις ρητίνες HEMA και Bis-

GMA.  Είναι κατάλληλο προς χρήση με την τεχνική της υγρής συγκόλλησης. Απαιτείται αδροποίηση των επιφανειών. 

Όνομα Προϊόντος Connect-E 

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 -  
PP010/1029 Connect-E φιαλίδιο 5 ml, 5 ρύγχη μικρο-απλικατέρ και δοχείο μιας χρήσης Dappens. 
 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Το Connect-E χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση της οδοντίνης και της αδαμαντίνης με επανορθωτικά υλικά-σύνθετα υλικά, τροποποιημένες 
με οξέα σύνθετες ρητίνες, επεξεργασμένα μέταλλα, αμαλγάματα και κεραμικά υλικά. 
 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Μη χρησιμοποιείτε εάν ο ασθενής είναι αλλεργικός στο προϊόν ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται  σε 
εκτεθειμένο πολφό. 
Αλληλεπιδράσεις με άλλες ουσίες: Το Connect-E δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προϊόντα που περιέχουν ευγενόλη. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε εάν η αρχική συσκευασία είναι σπασμένη. Συνιστάται η χρήση οδοντιατρικού απομονωτήρα κατά την 
εφαρμογή του προϊόντος.  
1. Προετοιμάστε την κοιλότητα ως συνήθως. Συνιστάται ο καθαρισμός με προφυλακτική πάστα Perfection Plus Oil-free. Για βαθιές κοιλότητες, 

χρησιμοποιήστε μια επένδυση υδροξειδίου του ασβεστίου, όπως το PerfectaLINE ή μία υαλοϊονομερή κονία. 
2. Απλώστε μια στρώση αδροποιητικού υλικού σε όλη την επιφάνεια που θα αδροποιηθεί. Αφήστε τη το αδροποιητικό υλικό για 15 

δευτερόλεπτα (οδοντίνη), 30 δευτερόλεπτα (αδαμαντίνη). Εκπλύνετε με νερό και στεγνώστε με αέρα. Αποφύγετε την υπερβολική ξήρανση 
της οδοντίνης. Μετά το στέγνωμα η επιφάνεια πρέπει να είναι εύθρυπτη και να μην έχει μολυνθεί πριν από την εφαρμογή της ρητίνης 
συγκόλλησης. Εάν η επιφάνεια μολυνθεί με σίελο, εκπλύνετε και στεγνώστε ξανά και αδροποιήστε εκ νέου εάν χρειάζεται. 

3. Ανακινήστε το φιαλίδιο πριν από κάθε χρήση. 
4. Πιέστε απαλά το φιαλίδιο και διανείμετε μικρή ποσότητα συγκολλητικής ουσίας στο κύπελλο. Μην ασκείτε δύναμη στο φιαλίδιο. 
5. Χρησιμοποιώντας ένα πλήρως κορεσμένο μικρο-απλικατέρ εφαρμόστε 2-3 στρώσεις συγκολλητικής ουσίας στην αδροποιημένη επιφάνεια. 
6. Στεγνώστε με αέρα για 10-20 δευτερόλεπτα ώστε να στεγνώσει όλος ο διαλύτης σην επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι στιλπνή, 

εφαρμόστε επιπλέον στρώματα συγκολλητικής ουσίας και στεγνώστε. 
7. Φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα.  Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε λάμπα πολυμερισμού με ένταση φωτός ≥700W/cm2 και εύρος 

μήκους κύματος 400-500nm (μπλε φως). 
8. Εφαρμόστε τη στρώση του φωτοπολυμεριζόμενου υλικού αποκατάστασης στην κοιλότητα και ολοκληρώστε την αποκατάσταση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μετά την εξώθηση της επιθυμητής ποσότητας συγκολλητικής ουσίας, κλείστε αμέσως το φιαλίδιο. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος μεταξύ 4-28°C. Προστατεύστε το από άμεσο 
ηλιακό φως και πηγές θερμότητας. Μην καταψύχετε το προίόν. Απορρίψτε το περιεχόμενο/τον περιέκτη όπως απαιτείται 
από τις εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις. Κρατάτε το προϊόν μακριά από παιδιά!  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  

Το Connect-E είναι ένα εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό.  
 
Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης: 
Το μη πολυμερισμένο προϊόν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του 
αναπνευστικού συστήματος.  

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος: Λάβετε 
ιατρική συμβουλή/φροντίδα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε  

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εκπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν και 
είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει: Λάβετε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.  
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• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε θέση άνετη για αναπνοή. Καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

 

Πρόληψη: 

Αποφύγετε την αναπνοή ατμών. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό. Χρησιμοποιειτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Φοράτε 

προστατευτικά γάντια / προστατευτική ενδυμασία / προστασία ματιών / προστασία προσώπου. 

 
 
 
 
 
Προσοχή 

Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.  

 
 

 
Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης 
Ανατρέξτε στη συσκευασία για παρτίδα και ημερομηνία λήξης.  Μη χρησιμοποιείτε μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Αναφέρετε 
αυτόν τον αριθμό παρτίδας σε κάθε επικοινωνία.  
 

 

 Perfection Plus EU Ltd 
The Black Church 
St Mary’s Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX 
Regulatory@perfectionplus.com 

 

  
 

 
Perfection Plus Ltd 
6 Westwood Court 
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www.perfectionplus.com 

 

 

 Advena Ltd 
Tower Business 
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2nd Floor Tower 
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Swatar, Malta 

 


