ApexCal®
Інструкція з використання

Опис
ApexCal - кремовий, рентгеноконтрастний, готовий до використання пастоподібний матеріал
на основі гідроксиду кальцію з рН вище 12,5.
Склад
ApexCal містить гідроксид кальцію та карбонат вісмуту в суміші з водою, гліцерин,
поліетиленгліколь та інші додаткові агенти.
Показання
- Тимчасове дезінфікуюче покриття, що наноситься під час ендодонтичного лікування
- Непряме захисне покриття пульпи зуба або лікування глибоких карієсних уражень
- Пряме захисне покриття пульпи зуба
Протипоказання
1. Пряме захисне покриття пульпи зуба після фіксації каріозного дентину, якщо:
- площа фіксації більше 1 мм2;
- абсолютно сухе поле не може бути встановлено
- лікування зуба не може бути завершено за одне призначення
- відповідний зуб вже викликає дискомфорт.
2. Пряме і непряме захисне покриття пульпи зуба, якщо пошкодження пульпи
незворотне
3. ApexCal не слід застосовувати для пацієнтів з відомими алергіями до будь-якого з
перерахованих компонентів.
Побічні ефекти
На сьогодні немає відомих побічних ефектів.
Взаємодії
ApexCal може зменшити шкідливий вплив на пульпо-дентиновий комплекс за допомогою
цементів, змішаних з кислотами.
Застосування
Тимчасове дезінфікуюче покриття
Якщо ApexCal використовується як тимчасове дезінфікуюче покриття, він вводиться
безпосередньо в підготовлений і сухий кореневий канал за допомогою прикріпленого
наконечнику або спірального каналонаповнювача, а потім формується канал до апікального
району за допомогою каналонаповнювача. Нанесення може повторюватись, при
необхідності. Тісне ущільнення ендодонтичної порожнини з використанням тимчасового
заповнюючого матеріалу має важливе значення для уникнення забруднення системи
кореневого каналу, що може виникнути між призначеннями.

Видалення ApexCal здійснюється підходящим зрошувальним розчином та інструментом.
Пасту ApexCal має бути видалено перед остаточним закупорюванням отвору.

Пряме та непряме захисне покриття пульпи зуба
За допомогою прикріпленого наконечнику невеликі обсяги пасти наноситься на папір для
змішування. Слідом за цим ApexCal застосовується до фіксованої пульпи або дентину зуба
поблизу пульпи тонкими шарами і латками з використанням відповідного інструменту.
Згодом поверхня закривається шаром матеріалу для покриття дупла. Важливо дотримуватись
протипоказань!
Попередження
Контакт гідроксиду кальцію з шкірою, очима та слизовою оболонкою може викликати
локальне роздратування та опіки. Якщо непередбачений контакт відбувся, промити великою
кількістю води і звернутись до лікаря.
Зберігання
- Не використовуйте ApexCal після зазначеної дати закінчення терміну дії.
- ApexCal слід зберігати при кімнатній температурі (12-28 ° С / 54-83 ° F).
- Після дозування матеріалу, видаліть наконечник зі шприца та знову закрийте шприц
оригінальним ковпачком
- Термін зберігання: Дивіться термін придатності
Тримайте в недоступному для дітей місці.
Для використання тільки в стоматології.
Дата підготовки: 05/2005
Виробник
Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan
Князівство Ліхтенштейн
Матеріал розроблений виключно для використання в стоматології. Обробка повинна здійснюватися
суворо відповідно до Інструкції з використання. Відповідальність не може бути прийнята на
відшкодування збитків, що виникли внаслідок недотримання Інструкції або обумовленої області
застосування. Користувач несе відповідальність за тестування продуктів на їх придатність та
використання для будь-яких цілей, які прямо не зазначені в Інструкціях.
Опис та дані не є гарантією властивостей і не є обов'язковими.

Застереження: Федеральний закон США обмежує продаж або замовлення цього препарату
тільки ліцензованим стоматологом.

Цим засвідчується, що вищенаведений переклад відповідає текстові
оригіналу англійською мовою.

Начальник відділу іноземних перекладів Дніпропетровської торговопромислової палати
С.Г.Безкоровайний
Україна, 49044, Дніпро, вул.Шевченка, 4
Дніпропетровська торгово-промислова палата,
Відділ перекладів
тел: 056 374 94 26

