
                      

Novaseal PD
Инструкции за употреба 

Novaseal: 
Фотополимеризираща, рентгеноконтрастна, едно-компонентна подложка за употреба под обтурации.

Употреба:
Подгответе кавитета, почистете и подсушете добре. Поставете необходимото количество от материала върху смесителна
подложка за кратко преди да го нанесете. Избягвайте излагане на пряка светлина от слънцето или от рефлектора, тъй като
това може да доведе до необратимо втвърдяване на материала.

Нанесете слой от фото-подложката с малък кръгъл инструмент. Слоят не трябва да надвишава 1мм дебелина. В случай, че е
необходимо да бъде изграден по-дебел слой, нанасяйте и полимеризирайте всеки слой поотделно. Материалът се нанася
единствено върху дентина. Не нанасяйте върху емайл!

Материалът се полимеризира с  помощта  на фотополимерна лампа.  Световодът се позиционира възможно най-близо до
подложката. Когато световодът е на разстояние 2мм от нанесения материал, фотополимеризирайте за най-малко 30 секунди.
Времето за полимеризация не трябва да е по-малко от 20 секунди. Отстранете с ротиращ инструмент възможните остатъци
от материала върху емайловите повърхности.

Допълнение /Важно!/:
Подложката е толкова здрава след полимеризация, че остатъци от нея не могат да бъдат премахнати със сонда. Подобно
действие би могло да доведе до разхлабване и отстраняване на цялата подложка. Използвайте ротиращ инструмент, за да
отстраните внимателно излишния материал. 
Материалът може да се съхранява при стайна температура, но не повече от 27°C. Съхранението в хладилник (4°- 8° C) ще
удължи срокът на годност на материала. След изваждане от хладилник изчакайте продуктът да достигне стайна температура.

Странични ефекти:
Не се очакват странични ефекти при употреба съгласно инструкциите за употреба.  В случай на съмнение за страничен
ефект, моля свържете се с производителя с точно описание на обстоятелствата и симптомите.

Противопоказания:
Да не се прилага при пациенти с доказана непоносимост към производните на метакрилова киселина.

Взаимодействие  с  други  материали:  Подложката  не  трябва  да  се  използва  в  директна  връзка  с  материали,  съдържащи
евгенол, тъй като евгенолът възпрепятства полимеризацията.
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