PROTECT LIGHT SEAL
Lakier ochronny do zębiny
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PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD: 1% fluorek potasu, HEMA, woda o czystości farmakopealnej.		
PRZEZNACZENIE
- Leczenie i zapobieganie nadwrażliwości zębiny głównie w okolicy szyjki zęba
- Podkład przy cementowaniu lub odbudowie tkanki kostnej
- Nadwrażliwość pozabiegowa
- Przed wyciskiem (u pacjentów wrażliwych na zimno)
- Po zabiegu usuwania kamienia
- Do stosowania pod materiały odtwórcze
Wyrób PROTECT LIGHT SEAL jest lakierem ochronnym do stosowania na zębinę, przeznaczony
jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego w celu zmniejszania nadwrażliwości
zębiny oraz na odsłonięte szyjki zębowe.
Działa remineralizująco na zębinę, dzięki zawartości fluoru wspomaga zamykanie kanalików
zębinowych. Tworzy na powierzchni zębiny film ochronny.
SPOSÓB UŻYCIA
Nałożyć lakier na powierzchnię zęba używając jednorazowego pędzelka, odczekać 30 sek.,
osuszyć łagodnie strumieniem powietrza.
Lakier nie wymaga utwardzania światłem, przy stosowaniu kilku warstw preparatu zastosowanie
lampy polimeryzacyjnej przyspiesza utwardzanie lakieru.
Pędzelek służy do użycia jednokrotnego. Wielokrotne użycie pędzelka może stwarzać ryzyko
wtórnego zakażenia.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.
Nie stosować przy współistniejącym stanie zapalnym w obrębie zębiny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosować wyłącznie po opanowaniu stanu zapalnego.
Podczas pracy z wyrobem stosować koferdam, rękawiczki, okulary ochronne i odzież ochronną.
Preparat może działać drażniąco na skórę i oczy. Może działać uczulająco. W razie kontaktu
spłukać natychmiast wodą. Po połknięciu dużej ilości może działać szkodliwie. W razie spożycia
nie zmuszać do wymiotów, wypić wodę, jeśli wystąpią jakiekolwiek dolegliwości skontaktować
się z lekarzem.
Uwaga: Produkt łatwopalny. Zawiera aceton. Trzymać z dala od źródeł ognia.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25 °C.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
Szczelnie zamknąć po użyciu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.
Uwaga: Po otwarciu wyrób zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy.
POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.
OPAKOWANIE
Fiolka zawierająca 1 ml preparatu, pędzelki jednorazowe.
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