Használati utasítás: CAL LC
A CAL LC egy fényre kötő Calcium Hydroxide paszta mely használható pulpa sapkázásnál és
a fogászati tömések, cement és egyéb alapanyagok alá védő alapként / alábélelésként.
Összetétel:
Bisphenol A diglycidylmethacrylate
Bisphenol A diethoxymethacrylate
Tri ethylene glycol dimethacrylate
Silanated Barium Glass 0.02-2 microns
Amorphous Silica, hydrophobed 0.02-0.07 microns
Barium Sulphate
Calcium Hydroxide.
Javallat:
Pulpa sapkázás, alábélelés minden fajta tömőanyag alá, ideiglenes hosszan tartó tömés
Használati utasítás:
Alaposan tisztítsa és szárítsa levegővel az üreget. Vigye fel az anyagot egy applikátor
segítségével. Ne lépje túl az 1 mm-es vastagságot. Lámpázza 20 másodpercig majd folytassa a
szokványos felépítési technikát.
Figyelmeztetés:
Kerülje a hosszan tartó, ismétlődő bőrrel (allergiás bőrgyulladás) és szemmel való érintkezést,
valamint a hosszan tartó belélegzését. Kerülje a belsőleges használatot.
A bőrrel való érintkezése irritációt okozhat, túlérzékenység esetén égést. Amennyiben az
anyag a bőrrel érintkezik, azonnal törölje le alaposan alkoholos vattával, azután mossa meg
szappanos vízzel. Kiütés és túlérzékenység fellépésekor vagy más allergiás reakciók esetén
hagyja abba a termék alkalmazását és forduljon orvoshoz.
A termék szembe kerülése esetén alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.
A termék használata nem javasolt olyan betegek esetében, akiknek komoly allergiás reakciót
okoztak a termék bármely összetevői.
Ellenjavallat:
A CAL LC használata nem javasolt azoknál a pácienseknél, akiknél a methacrylate gyanta
komoly allergiás reakciót váltott ki, továbbá nem javasolt a termék közvetlen alkalmazása a
pulpán.
Tárolás:
Hűvös, száraz helyen tárolja. Tartsa távol a magas hőmérséklettől, mint a közvetlen napfény.
Használat után a terméket gondosan zárja le. Óvja a nedvességtől. Az eltarthatóságát a
felbontás nem befolyásolja, amennyiben száraz, hűvös helyen tartja. Amennyiben hosszabb
ideig nem használja a terméket, tartsa hűtőben. Használat előtt hagyja, hogy az anyag
hőmérséklete elérje a szobahőmérsékletet.
Eltarthatóság:
Gyártástól számított 3 év.
Tartalom: 1 x 2g Black Syringes (fekete fecskendő), 5 applikátor dobozonként.
Ártalmatlanítási feltételek: A szükségtelenné vált gyógyszerek megsemmisítésére az adott
országban (ahol a termék használatba kerül) hatályos szabályozás vonatkozik.

A terméket kizárólag fogászati alkalmazásra fejlesztették ki. Alkalmazása szigorúan a használati
utasításban leírtaknak megfelelően történjen. Nem vállalunk felelősséget az alkalmazásnak megfelelő
területet illető használati utasítás téves értelmezéséből eredő károkért. A felhasználó felelőssége a
termék alkalmassági tesztelése valamint olyan célokra történő használata, mely nem a jelen használati
utasításban leírtaknak megfelelő.

