
     Podpůrný gel pro úplnou polymeraci kompozitů 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: propantriol (glycerol), čištěná voda, gelová báze.
                                                                                                                                                                                      
URČENÍ
Gel INOX slouží k použití během:
- polymerace výplní ze světlem vytvrzovaných kompozitů;
- protetického ošetření s použitím kompozitních cementů (např. lepení fazet, inlayů, onlayů), 
za účelem podpory úplné polymerace kompozitů.
Gel INOX chrání povrch kompozitů a zabraňuje přístupu kyslíku během jejich vytvrzování světlem. Na povrchu 
kompozitu nevzniká inhibiční kyslíková vrstva a tím nedochází k zastavení procesu řádné polymerace. 
Povrch kompozitu vytvrzovaného pomocí gelu INOX je hladký, tvrdší a odolnější proti poškrábání a otěru. 
Kompozit je odolný proti změně barvy, nevyplachuje se, není viskózní. 
Gel propouští světlo polymerační lampy, dobře se vyplachuje vodou.
UPOZORNĚNÍ: Během práce s kompozitním materiálem musíte přísně dodržovat doporučení jeho výrobce. 
INOX lze používat také jako gel typu try-in ke zkušebnímu cementování při protetickém ošetření.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Při polymeraci výplní ze světlem vytvrzovaných kompozitů:
1. Nasaďte a vytvarujte poslední vrstvu kompozitu, naneste gel INOX, aniž byste se aplikátorem dotýkali vrstvy 
výplně. 
Vrstva gelu musí těsně pokrývat celou plochu kompozitu po celou dobu polymerace.
2. Vytvrďte kompozit světlem přes vrstvu gelu.
3. Gel INOX po ukončení polymerace vypláchněte vodou.
4. V případě potřeby zpracujte a vyleštěte povrch kompozitu.

Při protetickém ošetření s použitím kompozitních cementů:
1. Po protetickém ošetření musíte odstranit nadměrné množství kompozitního cementu. 
2. Na hrany náhrady (fasety, inlaye, onlaye) naneste gel INOX, aniž byste se aplikátorem dotýkali vrstvy cemen-
tu. Vrstva gelu musí těsně pokrývat hrany náhrady po celou dobu polymerace.
3. Vytvrďte kompozit světlem přes vrstvu gelu.
4. Gel INOX po ukončení polymerace vypláchněte vodou.
5. V případě potřeby zpracujte a vyleštěte povrch kompozitu.

Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití. Při opakovaném 
použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Přípravek INOX nepoužívejte u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Při práci s přípravkem používejte kofferdam, rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. 
Přípravek může dráždit oči. V případě kontaktu s očima vyplachujte velkým množstvím vody.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v těsně uzavřeném, originálním obalu při teplotě do 25 °C. 
Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu.
Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

DOSTUPNÉ OBALY
Stříkačka s obsahem 2 ml přípravku, jednorázové aplikátory.
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