
RUBBER-DAM liquid
Światłoutwardzalny koferdam w płynie

                                                                                     
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ

WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD:  żywice uretanowe, wypełniacze nieorganiczne 
 
PRZEZNACZENIE
Światłoutwardzalny koferdam w płynie przeznaczony jest do:
- ochrony dziąseł podczas zabiegów stomatologicznych: wybielanie, wytrawianie, mikroabrazja, 
  piaskowanie itp.
- uszczelniania  gumowego koferdamu

SPOSÓB UŻYCIA
W celu ochrony dziąseł podczas zabiegów stomatologicznych:
Wyczyścić i osuszyć dziąsła. Przy pomocy odpowiednich przyrządów (np. rozwieracze do policzków 
i warg) unieruchomić wargi i język, by nie dopuścić do zetknięcia się z preparatem. Zdjąć zamknięcie 
strzykawki i nałożyć załączony jednorazowy aplikator. Aplikować RUBBER-DAM LIQUID wzdłuż obszaru 
zastosowania na szerokość 4-6 mm i grubość około 1,5-2 mm, jednocześnie kontrolować wzrokowo 
ilość nakładanego preparatu. Jeśli to możliwe, przecisnąć RUBBER-DAM LIQUID przez przestrzenie 
międzyzębowe. Utwardzać preparat 15 sekund przy użyciu lampy do polimeryzacji. Proces utwardzania 
prowadzić równomiernie wykonując ruch skanujący. Następnie przystąpić do zabiegu stomatologicz-
nego. Po skończonym zabiegu spolimeryzowany RUBBER-DAM LIQUID podważyć  za pomocą instru-
mentu na jednym z końców i usunąć.

W celu uszczelnienia gumowego koferdamu:
Odizolować obszar roboczy (ząb/zęby/zębodół) za pomocą gumowego koferdamu RUBBER-DAM. 
W celu uszczelnienia gumowego koferdamu należy nałożyć warstwę RUBBER-DAM LIQUID  na granicy 
dziąsła i gumowego koferdamu. Utwardzać preparat 15 sekund przy użyciu lampy do polimeryzacji. 
Proces utwardzania prowadzić równomiernie wykonując ruch skanujący. Następnie przystąpić do 
zabiegu stomatologicznego. Po skończonym zabiegu spolimeryzowany RUBBER-DAM LIQUID 
podważyć  za pomocą instrumentu na jednym z końców i usunąć.

Natychmiast po użyciu cofnąć tłok strzykawki i zamknąć opakowanie oryginalną zakrętką w celu 
uniknięcia polimeryzacji preparatu w strzykawce.
Wyrób przeznaczony jest do wielorazowego użycia, natomiast aplikator służy do użycia jednokrotnego. 
Wielokrotne użycie aplikatora może stwarzać ryzyko wtórnego zakażenia. 

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować wyrobu u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Preparat nieutwardzony działa drażniąco na skórę i oczy. W przypadku dłuższego kontaktu ze skórą 
może działać uczulająco. W razie kontaktu spłukać natychmiast wodą. Po połknięciu może działać 
szkodliwie. 
W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Skontaktować się z lekarzem. 

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.
Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie pod warunkiem szczelnego zamykania 
po każdorazowym użyciu.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

OPAKOWANIE
Strzykawka zawierająca 1,2 ml preparatu, aplikatory jednorazowe.   
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