OliSeal F – Instrukcja użycia
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Informacje o produkcie
OliSeal F jest światłoutwardzalnym, zawierającym fluor, uszczelniaczem do bruzd i szczelin.
OliSeal F zmienia kolor z żółtego na przeźroczysty, w trakcie procesu utwardzania światłem. Umożliwia to kontrolę
dokadności aplikacji oraz ilości zastosowanego materiału.
Uprzednie wytrawienie szkliwa 37% kwasem fosforowym (OliEtch) zwieksza adhezję OliSeal F w szczelinach, bruzdach i na
powierzchni zębów.
1. WSKAZANIA
Uszczelniacz do bruzd i szczelin.
2. PRZYGOTOWANIE
Zalecaną metodą izolacji jest zastosowanie koferdamu.
Wytrawianie szkliwa
Szkliwo uszczelnianego zęba należy oczyścić, przemyć I dokładnie osuszyć. Nałożyć na powierzchnię zęba żel wytrawiający
(OliEtch) i pozostawić na 30 sec. Następnie zęby należy opłukać strumieniem wody i dokładnie osuszyć wytrawioną
powierzchnię szkliwa wolnym od zanieczyszczeń i oleju powietrzem. Wytrawiona i osuszona powierzchnia szkliwa powinna
być kredowo-biała.
Wskazówki: Należy zwrócić uwagę, żeby powierzchnie które zostały już poddane wytrawianiu nie uległy zanieczyszczeniu.
Jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia, wtedy należy powtórzyć całą operację zgodnie z opisem powyżej. Należy
unikać kontaktu wytrawiacza ze skórą, śluzówką i oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu należy takie miejsce
spłukać dużą ilością wody.
3. APLIKACJA
Bezpośrednia aplikacja przy użyciu końcówki aplikacyjnej:
Założyć końcówkę aplikacyjną na strzykawkę. Ostrożnie wycisnąć cienką warstwę OliSeal F na wytrawioną powierzchnię –
i jeśli to konieczne – rozprowadzić pędzelkiem.
Aplikacja przy użyciu pędzelka:
Umieścić niewielką ilość OliSeal F na zębie i rozprowadzić za pomocą odpowiedniego pędzelka. OliSeal F powinien być
naniesiony jedynie na powierzchnie wytrawione. Usunąć nadmiar materiału.
Utwardzić każdę powierzhnię uszczelniacza, lampą do polimeryzacji, przez 20 sec.
Po polimeryzacji należy sprawdzić dokłądnośc pokrycia powierzchni szkliwa. W razie potrzeby należy powtórzyć aplikację.
4. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać w temp. powyżej 25 °C (78 °F)! Nie stosować p upływie terminu ważności.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
5. OPAKOWANA I NUMERY REFERENCYJNE
1 strzykawka 2 ml
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Zastrzeżenie:
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także
zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych
producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i
zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą
kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony
wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów.
Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy.

