Impress-E Putty
Οδηγίες Χρήσης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελματική χρήση.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Υλικό απαλλαγμένο από σκόνη, ωστόσο συνιστάται προσοχή όταν ανοίγετε τη σακούλα και αφαιρείτε την πούδρα.
Όνομα Προϊόντος

Impress-E Putty

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 PP010/1280 Impress-E Soft Putty Fast Set 2 x 300ml & 2 δοσομετρητές
PP010/1281 Impress-E Hard Putty Fast Set 2 x 300ml & 2 δοσομετρητές
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Προκαταρκτικές αποτυπώσεις για τις τεχνικές δύο βημάτων putty/wash και ενός βήματος putty/wash, βάση για την τεχνική
τύπου σάντουιτς, αναπαραγωγή περιφερειών για ολικές οδοντοστοιχίες, λήψη δήξης. Η αποτύπωση μπορεί να επιμεταλλωθεί.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Χρόνοι κατεργασίας και σκλήρυνσης προϊόντος:
Χρόνος κατεργασίας: 2min 45s. Χρόνος Σκλήρυνσης: 2min 15s. Συνολικός χρόνος κατεργασίας/σκλήρυνσης: 5 min.
1. Στεγνώστε τις προς αναπαραγωγή περιοχές και αποτρέψτε την περαιτέρω εισροή υγρού σε αυτές.
2. Μετρήστε δύο πάστες σε αναλογία 1:1 χρησιμοποιώντας τους δοσομετρητές.
3. Αναμείξτε έντονα τα δύο συστατικά ώστε να δημιουργήσετε μια ομοιόμορφα χρωματισμένη μάζα.
4. Τοποθετήστε την αναμεμειγμενη μάζα στο δισκάριο αποτύπωσης.
5. Εισαγάγετε στο στόμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι χρόνοι κατεργασίας και σκλήρυνσης μπορούν να επηρεαστούν από:
1. Διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του υλικού, του περιβάλλοντος ή/και των χεριών του χειριστή κατά την ανάμειξη
(οι υψηλότερες θερμοκρασίες μειώνουν τους χρόνους ενώ οι χαμηλότερες θερμοκρασίες τους παρατείνουν)
2. Μεταβολές στην ταχύτητα ή/και στη δύναμη που ασκείται κατά την ανάμειξη
3. Υγρασία
4. Επαφή της σιλικόνης με ελαστικό απομονωτήρα ή γάντια από λατέξ ή με συστατικά τέτοιου υλικού που πιθανώς να
υπάρχουν στα δόντια κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης (συνιστώνται γάντια βινυλίου).
Μην αναποδογυρίζετε τα καπάκια των δοχείων και χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο χρωματιστό δοσομετρητή για κάθε πάστα.
Κλείνετε καλά τα δοχεία μετά τη χρήση. Για να εξαλείψετε ίχνη σάλιου ή αίματος και να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη πρόσφυση
της λεπτόρρευστης αποτύπωσης στην προκαταρκτική αποτύπωση, εκπλύνετε με τρεχούμενο νερό και στεγνώστε καλά. Η
αποτύπωση μπορεί να διατηρηθεί χωρίς ειδικές συσκευές. Χυτεύστε το μοντέλο σε γύψο τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την
απομάκρυνση από το στόμα.
Για απολύμανση, βυθίστε την αποτύπωση για 5 λεπτά σε διάλυμα γλουταραλδεΰδης (συγκέντρωση 0,5%-2%) ή
υποχλωριώδους νατρίου (συγκέντρωση 0,1%-1%). Εκπλύνετε την αποτύπωση κάτω από τρεχούμενο νερό μετά την
απολύμανση.
Προσοχή
Σε περίπτωση που συμβεί ένα σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στον
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
Ανατρέξτε στη συκευασία. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας.

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com

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

Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta
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