ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОБОВ’ЯЗКОВО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ
ПРЕПАРАТ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЛИШЕ ЛІКАРЕМ-СТОМАТОЛОГОМ

MTA+
Матеріал для заповнення та реконструкції кореневих каналів

1011

СКЛАД:
Оксид кальцію і оксиди: кремнію, заліза, алюмінія, натрія, калія, вісмуту, магнію, фосфат
кальцію
ЗАСТОСУВАННЯ
Препарат призначений для використання під час стоматологічного лікування як матеріал для
заповнення i ремінералізації кореневих каналів. Після змішування з водою, в'язне через 6-10
хвилин
MTA+ призначається лише в особливих випадках:
- демінералізаційні зміни в корені,
- для заповнення верхівки кореня,
- при прямому покритті пульпи,
- під час ампутації пульпи,
- для лікування зубів з неповним розвитком кореня.
Препарат має ремінералізаційну дію на тверді тканини зуба, є ущільнювачем кореневого
каналу.
MTA+ не слід використовувати, для повної обтурації кореневого каналу. Дотримуйтесь
показань.
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ
Весь вміст скляного флакона з позначкою MTA+ powder та 1-2 краплини рідини з піпетки з
позначкою MTA+ liquid нанести на скло для замішування.
Помішувати приблизно 30 секунд до консистенції мокрого піску. Якщо матеріал є занадто
густим або крихким, додайте ще одну краплю рідини (або дистильованої води).
Помістіть препарат в потрібному місці за допомогою інструменту для накладання.
Препарат використовується тільки після зникненні гострих симптомів, тому що кислий рН
перешкоджає зв'язуванню MTA+.
Контакт з вологістю, а також з кров'ю прискорює зв'язування препарату.
Упаковка MTA+ powder містить дозатор для одноразового використання.
Після змішування з рідиною MTA+ liquid (або дистильованою водою) слід використати
приготовлену дозу макс. до 10 хвилин. Після закінчення робочого часу продукт не придатний
для використання у зв'язку з виникненням в'язкості і затвердіванням отриманої маси.
Упаковку MTA+ liquid після відкриття слід використати протягом 12 місяців.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
Препарат протипоказаний пацієнтам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
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Препарат може привести до пошкодження очей.
Подразнює слизові оболонки ротової порожнини, шкіри і очей. У разі контакту негайно
промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.
При проковтуванні - не викликати блювоту. Випити велику кількість води. Звернутися до лікаря.
Під час роботи з препаратом слід використовувати кофердам, одноразові рукавички і захисні
окуляри
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25 °C.
Берегти від вологи.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Термін придатності на упаковці.
ЩО СЛІД ЗРОБИТИ З УПАКОВКАМИ ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
Використані упаковки слід утилізувати або повернути виробнику.
ДОСТУПНІ УПАКОВКИ
- MTA+ MINI - 3 шт.порошку MTA+ powder (0,14 g) + 1 шт.рідини MTA+ liquid (1мл)
- MTA+ STANDARD - 6 шт. порошку MTA+ powder (0,14 g) + 1 шт. рідини MTA+ liquid (1мл)
- MTA+ MAXI - 10 шт. порошку MTA+ powder (0,14 g) + 1 шт. рідини MTA+ liquid (1мл)
- MTA+ PRO - 10 шт. порошку MTA+ powder (0,14 g) + 1 шт. рідини MTA+ liquid (1мл) + MATRIX
MTA+

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА ТЕМПЕРАТУРА 25°C

БЕРЕГТИ ВІД ВОЛОГИ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПОВТОРНО

PPH CERKAMED Войцєх Павловскі
37-450 Стальова Воля, Польща
Вул.. Квятковскєго, 1
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Тел./факс 0048 15 842-35-85
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