RootPLUS
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
Μια πάστα ψευδαργύρου - πάστα κονίας οξειδίου του ψευδαργύρου - ευγενόλης προς χρήση με κώνους έμφραξης. Οι 2 πάστες
αναμειγνύονται εύκολα και αποκτούν μια λεία κρεμώδη υφή με μεγάλο χρόνο κατεργασίας και σκλήρυνσης. Η κονία έχει
χαρακτηριστικά μέτριας ροής, είναι ακτινοσκιερή και έχει μικρό πάχος μεμβράνης (περίπου 6μm).
Όνομα Προϊόντος
Επωνυμία Εταιρείας
Διεύθυνση Εταιρείας
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας

RootPLUS
Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, ΗΒ
+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PP004/0200 RootPLUS Base Paste 8g & Catalyst Paste 3.5g
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Μόνιμη έμφραξη του χώρου του ριζικού σωλήνα με τη βοήθεια των κώνων έμφραξης.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Τα σφραγιστικά με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου - ευγενόλη γενικά μπορεί να προκαλέσουν περιακρορριζική φλεγμονή
τις πρώτες ημέρες μετά την τοποθέτηση. Μια φλεγμονή αυτού του είδους θα πρέπει να υποχωρεί φυσικά καθώς προχωρά η
επούλωση.
2. Δεν υπάρχουν γνωστές συστημικές παρενέργειες μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν ευαισθησία
στην ευγενόλη. Εάν εμφανιστούν αντιδράσεις αυτού του είδους, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πάστα βάση: Αναλογία πάστας καταλύτη
Χρόνος ανάμειξης
Χρόνος κατεργασίας στο μπλοκ ανάμειξης (στους 23±1°C και
50±10% Σχετ. υγρασία)
Χρόνος σκλήρυνσης στο στόμα (στους 37±1°C)

2cm : 2cm
0.33g : 0.15g
20 δευτερόλεπτα.
10-25 λεπτά
Λιγότερο από 60 λεπτά

• Εξωθήστε ποσότητες ίσου μήκους πάστας βάσης και πάστας καταλύτη στο μπλοκ ανάμειξης και ανακατέψτε σχολαστικά με
επίπεδη σπάτουλα έως ότου δημιουργηθεί κρεμώδης υφή ομοιόμορφου χρώματος.
• Επικαλύψτε τον κώνο έμφραξης με κονία.
• Απλώστε μια στρώση κονίας σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του ριζικού σωλήνα χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο φορέα
(π.χ. ενδοδοντική λίμα, κώνο γουταπέρκας ή χάρτου).
• Τοποθετήστε τον κώνο έμφραξης αργά χρησιμοποιώντας τις συνήθεις διαδικασίες.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος (5-25⁰C).
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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. 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.
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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