
Materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Instrukcja użytkowania Polska

Uwaga: Do stosowania wyłącznie w stomatologii.

Integrity® to materiał do automatycznego mieszania, dwuskładnikowy oparty na wielo-
funkcyjnych estrach metakrylanowych. Jest przeznaczony do stosowania zarówno jako 
materiał do krótkoczasowych jak i długoczasowych koron i mostów. Materiał Integrity jest 
kompatybilny ze światłoutwardzalnymi materiałami kompozytowymi DENTSPLY (patrz 
instrucje wybranych kompozytów) stosowanymi do naprawy brzegów oraz estetycznej 
korekty kształtu koron tymczasowych.
W celu uproszczenia sposobu użytkowania i ograniczenia strat, materiał Integrity jest 
pakowany w specjalne naboje oraz dwukomorowe mini strzykawki.

sKŁad
• Szkło barowe
• Krzemionka o rozdrobnieniu koloidalnym
• Monomery metakrylanowe
• Katalizator
• Stabilizatory

WsKaZania KliniCZne
Bezpośrednie wykonywanie tymczasowych, prowizorycznych licówek, wkładów korono-
wych i nakładów, koron oraz mostów wykorzystywanych w czasie procedury przygotowania 
pośrednich uzupełnień protetycznych. 

prZeCiWWsKaZania
Brak doniesień.

ostrZeżenia
�. Materiał Integrity zawiera polimeryzujące monomery. Unikać przedłużonego lub czę-

stego kontaktu ze skórą (alergiczne kontaktowe dermatitis), błoną śluzową jamy ustnej 
oraz oczami. Unikać przedłużonego wdychania. Nie przyjmować wewnętrznie.

 Kontakt z oczami: Integrity zawiera metakrylany, które mogą wywołać podrażnienia 
oczu. Przed stosowaniem materiału należy założyć okulary ochronne. Podobnie należy 
zabezpieczyć oczy pacjenta przed ewentualnym kontaktem z materiałem. W przypad-
ku bezpośredniego kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je dużą ilością 
wody i skierować pacjenta do lekarza okulisty.

 Kontakt ze skórą: Integrity zawiera polimeryzujące monomery, które mogą wywołać 
podrażnienia skóry (kontaktowe dermatitis) u niektórych nadwrażliwych pacjentów. Po 
wystąpieniu kontaktu należy dokładnie przetrzeć dane miejsce gazikiem i alkoholem. 
Następnie przemyć wodą i mydłem. Jeśli pojawi się zaczerwienienie skóry lub inna 
reakcja alergiczna należy przerwać stosowanie materiału i skontaktować się z lekarzem 
ogólnym.

 Kontakt z błonami śluzowymi: Unikać kontaktu z błonami śluzowymi. Jeśli dojdzie jed-
nak do bezpośredniego kontaktu natychmiast spłukać je dużą ilością wody. Jeśli objawy 
podrażnienia utrzymują się dłużej pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
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�. Materiał Integrity nie powinien być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną alergią na 
jakikolwiek związek wchodzący w skład materiału.

ŚrodKi ostożnoŚCi
�. Ten produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji 

stosowania. Użycie materiału niezgodne z jego przeznaczeniem opisanym szczegółowo 
w instrukcji stosowania może nastąpić tylko na wyłączną odpowiedzialność lekarza 
praktyka.

�. Zaleca się stosowanie ochronnych okularów, maseczek, ubrania ochronnego oraz 
rękawiczek. Rekomendujemy także stosowanie okularów ochronnych dla pacjentów.

�. Materiał powinien być lekko wyciskany: NIE UŻYWAĆ ZBYT DUŻEJ SIŁY. Nadmierny 
nacisk może przyczynić się do nieoczekiwanego wyciśnięcia materiału i spowodować 
pęknięcie naboju/strzykawki.

prZeCHoWyWanie
Materiał Integrity powinien być przechowywany tylko w oryginalnym naboju/strzy-
kawce, chroniony przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przechowywany w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać  
�� °C. Przechowywanie w lodówce nie jest wymagane, ale dopuszcza się taką możliwość 
jeśli materiał nie jest stosowany. Należy wtedy zawsze pozwolić, aby materiał osiągnął 
temperaturę pokojową przed kolejnym użyciem. Chronić przed dostępem wilgoci. Nie 
zamrażać. Nie stosować po upływie daty ważności.

W warunkach temperatury pokojowej zaleca się przestrzeganie następujących czasów: 
• Bezpośrednio przed każdym użyciem, przed założeniem nowej końcówki do mieszania 

lekko wycisnąć niewielką ilość materiału z naboju.
• 0-5 sekund Materiał aplikować na pobrany wycisk
• 5-45 sekund Materiał umieścić w jamie ustnej pacjenta
• �-� minut Usunąć z jamy ustnej
• 6 minut Usunąć warstwę inhibicji tlenowej i przystąpić do usuwania 

nadmiarów za pomocą instrumentów rotacyjnych
• 7 minut Całkowite opracowanie i polerowanie

reaKCje niepożądane
Produkt może działać drażniąco na oczy i skórę. 
Kontakt z oczami: Podrażnienie i możliwość uszkodzenia rogówki. 
Kontakt ze skórą: Podrażnienie i możliwość wystąpienia reakcji alergicznych. Mogą 
pojawić się objawy rumienia na skórze. 
Błona śluzowa jamy ustnej: Zapalenie, obrzęk, demarkacja. (Patrz Ostrzeżenia)

interaKCje 
�. Materiał Integrity będzie łatwo łączył się adhezyjnie z większością stomatologicz-

nych systemów wiążących. Zastosowanie w miejscu preparacji systemu wiążącego 
do szkliwa i zębiny przed wykonaniem uzupełnienia może utrudnić jego usunięcie  
i oczyszczenie 

�. Materiał Integrity może łączyć się ze świeżo wykonanym metakrylanowym lub kom-
pozytowym materiałem do odbudowy zrębu korony. Dlatego taka odbudowa musi 
być całkowicie spolimeryzowana, opracowana i spłukana silnym strumieniem wody 
tuż przed aplikacją materiału Integrity. Jeśli powierzchnie nie zostały opracowane to 
należy przetrzeć je gazikiem nasączonym alkoholem, a następnie spłukać wodnym 
sprayem.

�. Materiały stomatologiczne zawierające w swym składzie eugenol nie powinny być 
stosowane razem z tym produktem, ponieważ związek ten może zakłócić proces 
polimeryzacji i spowodować niecałkowitą polimeryzację składników materiału.
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4. Pozostałe resztki materiału Integrity mogą zakłócać reakcję wiązania niektórych wyci-
skowych mas polivinylsiloksanowych oraz mas do rejestracji warunków zwarciowych. 
Po wstępnym przygotowaniu uzupełnienia i przed pobraniem wycisku/rejestracją 
zwarcia należy preparowane zęby dokładnie przetrzeć gazikiem nasączonym alko-
holem, a następnie spłukać dokładnie wodnym sprayem.

instrUKCja posŁUgiWania się pistoletem do apliKaCji materiaŁU 
integrity
�. Podnieść do pozycji pionowej dźwignię zabezpieczającą i wyciągnąć element tłoczący 

do tyłu. 
�. Zakładanie naboi

�.� Otworzyć komorę na naboje poprzez uniesienie górnego zamka.
�.� Umiejscowić nabój we właściwej pozycji –nacięciem skierowanym ku dołowi.
�.� Zamknąć górny zamek, aby unieruchomić nabój w pistolecie.
�.4 Usunąć zakrętkę zabezpieczającą nabój przekręcając ją o 90° w kierunku prze-

ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zakrętka powinna być zawsze zakładana 
na nabój wtedy, gdy jest on przechowywany po skończonym użyciu. Podobną 
funkcję może spełniać wykorzystana wcześniej i zdezynfekowana końcówka 
mieszająca.

�. Aplikacja
�.� Wycisnąć niewielką ilość (wielkości groszku) bazy i katalizatora przed założeniem 

końcówki mieszającej tak, aby uniknąć nadmiernego wypływania materiału. Sto-
sować lekki nacisk. Sprawdzić czy nie ma utrudnień w aplikacji. Jeśli pojawią się 
jakieś przeszkody (zatory) to należy usunąć je za pomocą instrumentów. Zetrzeć 
nadmiary materiału z naboju aby baza i katalizator mieszając się przypadkowo 
nie doprowadzały do zatkania końcówki.

�.� Zamocować na naboju końcówkę mieszającą tak, aby w linii prostej znalazło się 
nacięcie znajdujące się na brzegu końcówki mieszającej z podobnym oznaczeniem 
na kołnierzu naboju. Jeśli są trudności z prawidłowym umieszczeniem końcówki 
mieszającej to należy sprawdzić czy koniec wewnętrznego przewodu końcówki 
mieszającej jest położony prosto. Końcówka mieszająca przekształca się tym 
samym w zakrętkę. Dwa otwory powinny zrównać się z oznaczeniem znajdującym 
się na zewnętrznym brzegu zakrętki końcówki mieszającej co ułatwia prawidłowe 
założenie. Przekręcić końcówkę, aby wyrównała się z zakrętką.

�.� Kiedy kolorowy brzeg końcówki mieszającej posiadający oznaczenie zrówna się 
z podobnym nacięciem na kołnierzu naboju należy przekręcić zakrętkę końcówki 
mieszającej o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamo-
cować ją we właściwej pozycji na naboju.

�.4 Nacisnąć lekko cyngiel, aby rozpocząć mieszanie/aplikację. Materiał przestanie 
płynąć natychmiast po uwolnieniu cyngla. Zdezynfekować nabój a następnie 
wykorzystać końcówkę mieszająca jako zabezpieczenie w czasie przechowy-
wania. Bezpośrednio przed kolejnym użyciem wycisnąć niewielką ilość materiału  
i zmocować nową końcówkę mieszającą.

4. Usunięcie naboju wiąże się z koniecznością dociśnięcia cyngla pistoletu i odciągnięcia 
elementu tłoczącego w przeciwnym kierunku. Następnie należy podnieść dźwignię 
zabezpieczająca i usunąć nabój.

instrUKCja UżytKoWania mini-strZyKaWKi
�. Usunąć zakrętkę z mini-strzykawki przekręcając o 90° w kierunku przeciwnym do ru-

chu wskazówek zegara. Wyrzucić zakrętkę mini-strzykawki. Wykorzystana końcówka 
mieszająca może zostać zdezynfekowana i pozostawiona na tym samym miejscu aż 
do następnego użycia materiału. Dział ona jak samouszczelniająca się zakrętka. 

�. Wycisnąć niewielką ilość (wielkości groszku) bazy i katalizatora przed założeniem 
końcówki mieszającej tak, aby uniknąć nadmiernego wypływania materiału. Stosować 
niewielki nacisk. Należy upewnić się czy nie ma jakiś przeszkód w prawidłowej aplikacji 
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materiału. Jeśli są to wymagają one usunięcia odpowiednim instrumentem. Dokładnie 
zetrzeć ewentualne resztki materiału z mini-strzykawki, żeby baza i katalizator nie 
zetknęły się ze sobą przedwcześnie wywołując efekt zatkania końcówki. 

�. Zamocować końcówkę mieszającą na mini-strzykawce tak, aby w linii prostej znalazło 
nacięcie znajdujące się na brzegu końcówki mieszającej z podobnym oznaczeniem na 
kołnierzu strzykawki. Jeśli są trudności z prawidłowym umieszczeniem końcówki mie-
szającej to należy sprawdzić czy koniec wewnętrznego przewodu końcówki mieszającej 
jest położony prosto. Końcówka mieszająca przekształca się tym samym w zakrętkę. 
Dwa otwory powinny zrównać się z oznaczeniem znajdującym się na zewnętrznym 
brzegu zakrętki końcówki mieszającej co ułatwia prawidłowe założenie. Przekręcić 
końcówkę, aby wyrównała się z zakrętką.

4. Kiedy wcięcie końcówki mieszającej zrówna się z podobnym nacięciem na mini-strzy-
kawce należy przekręcić zakrętkę końcówki mieszającej o 90° w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara, aby zamocować ją we właściwej pozycji na mini-strzy-
kawce.

5. Lekko nacisnąć tłok mini-strzykawki aby rozpocząć aplikację materiału. NIE UŻYWAĆ 
ZBYT DUŻEJ SIŁY. Jeśli napotkamy na duży opór to zaleca się usunięcie mini-strzy-
kawki z pola pracy, zdjęcie i wyrzucenie końcówki mieszającej. Sprawdzić przyczynę 
utrudnień oraz upewnić się ze materiał wypływa równomiernie z obu komór strzykawki. 
Zdezynfekować komory strzykawki i wykorzystaną końcówkę mieszającą, która posłuży 
jako zakrętka do przechowywania materiału. Bezpośrednio przed kolejnym użyciem 
wycisnąć niewielką ilość materiału i zamontować nową końcówkę mieszającą w sposób 
opisany powyżej.

sZCZegóŁoWa instrUKCja stosoWania
 

1. pobranie wycisku
�.� Przed przystąpieniem do preparacji zęba/zębów należy ocenić ich kształt anato-

miczny. Aby zachować istniejący stan anatomiczny trzeba przystąpić do pobrania 
wstępnego wycisku. Jeśli kształt anatomiczny nie jest prawidłowy można wyko-
rzystać do jego korekty materiał kompozytowy bez systemu wiążącego. Brakujący 
ząb można czasowo zastąpić przed pobraniem wycisku wstępnego gotowym 
zębem akrylowym.

�.� Pobrać wycisk danego rejonu łuku zębowego za pomocą masy alginatowej lub 
silikonowej zgodnie z zaleceniami ich producentów.

�.� W czasie usuwania wycisku należy wyciąć materiał z przestrzeni międzyzębowych 
w miejscu, które będziemy czasowo odbudowywać tak, aby stworzyć możliwość 
późniejszego opracowania gotowego czasowego uzupełnienia wykonanego  
z materiału Integrity. W rejonie zębów trzonowych gdzie występowały braki, które 
nie zostały uzupełnione przed pobraniem wycisku, wycięcie w przestrzeni mię-
dzyzębowej powinno tworzyć kształt przęsła umożliwiający połączenie pomiędzy 
preparowanymi zębami.

 Uwaga: Przechowywać wycisk alginatowy w warunkach �00 wilgotności dopóki 
nie użyty zostanie materiał Integrity.

 rada techniczna: Alternatywnie można na modelu wykonać w warunkach próż-
niowych rodzaj formówki (przy użyciu wosku diagnostycznego wykonać wskazaną 
korektę kształtu).

2. przygotowanie zęba/zębów
�.� Jeśli wykonywaliśmy prowizoryczną korektę kształtu przy użyciu kompozytu to 

trzeba ją teraz usunąć. Preparować ząb/zęby i odbudowywać zgodnie z zalece-
niami producenta danego materiału. Sprawdzić czy wykonana został właściwie 
redukcja materiału z pozostawieniem odpowiedniej grubości warstwy, szczególnie 
na ważnych z punktu widzenia funkcjonalnego powierzchniach żujących.
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�.� Przymierzyć dopasowanie wycisku (lub wykonanej próżniowo formówki) przygo-
towanego w pkt �.� tak, aby zapewnić mu prawidłowe położenie. Opłukać wycisk 
i lekko osuszyć powietrzem.

�.� Zablokować podcienia przy wykorzystaniu wosku lub innego materiału, oczyścić 
preparację zęba/zębów za pomocą nasączonej alkoholem gazy, spłukać i lekko 
osuszyć.

 rada techniczna: Pomocne jest pokrycie preparacji cienką warstwą środka  
o właściwościach lubrikanta, który ułatwi usunięcie spolimeryzowanego materiału 
Integrity.

3. mieszanie i aplikacja
 Uwaga: Przed użyciem materiał Integrity musi wykazywać temperaturę pokojową. 

Podwyższona temperatura skraca laboratoryjny czas pracy i czas wiązania, obniżona 
temperatura natomiast wydłuża je. W warunkach klinicznych czas wiązania w jamie 
ustnej pozostaje niezmienny, jeśli zachowamy odpowiednie warunki przechowywania 
oraz zalecaną początkową temperaturę mieszania.
�.� Należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania naboi oraz 

mini-strzykawek, próbnego użycia oraz mocowania końcówek mieszających. 
Stosować tylko oryginalne końcówki mieszające. Końcówki mieszające innych 
systemów nie są odpowiednie dla systemu aplikacji materiału Integrity.

�.� Aplikowć niewielką ilość materiału na kartonik a następnie wyrzucić. Następnie 
aplikować materiał bezpośrednio do wstępnego wycisku w rejon preparowanych 
zębów. Stosować lekki nacisk na przycisk pistoletu. W momencie pojawienia się 
materiału nalezy rozpocząć aplikację od najgłębszego miejsca wstępnego wycisku, 
a potem w rejonie dziąsła. Końcówka mieszająca powinna być stale zanurzona  
w materiale, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza. Ponownie 
umieścić wycisk w jamie ustnej pacjenta w prawidłowej pozycji w ciągu 45 sekund 
od rozpoczęcia mieszania.

�.� Pozostawić wycisk na miejscu na okres w przybliżeniu �-� minut od rozpoczęcia 
mieszania.

 Uwaga: Użycie lubrikanata może pomóc w usunięciu wycisku z jamy ustnej.

4. Usunięcie z jamy ustnej
4.� Usunąć wycisk z tymczasowym uzupełnieniem wykonanym z Integrity wtedy, gdy 

materiał jest związany, ale jeszcze elastyczny. Proces wiązania materiału musi być 
obserwowany, ponieważ usunięcie czasowego uzupełnienia jest możliwe tylko na 
etapie, gdy materiał jest elastyczny.

 Uwaga: Temperatura jamy ustnej ma zasadniczy wpływ na czas wiązania. Jeśli 
materiał pozostał na preparacji po usunięciu wycisku to należy delikatnie ściąg-
nąć go za pomocą gazy. Stosować tylko nacisk palcami i starać się zdjąć wzdłuż 
toru wprowadzania. Nie chwiać ani nie obracać uzupełnienia wokół preparacji. 
Unikać użycia kleszczyków hemostatycznych lub pęsety. który mogą uszkodzić 
uzupełnienie wykonane ze związanego materiału Integrity.

4.� W czasie elastycznej fazy wiązania nadmiar materiału można szybko dociąć ostrymi 
nożyczkami, ale zawsze bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić uzupełnienia lub jego 
brzegów.

5. przygotowanie tymczasowego uzupełnienia
5.�. Jeśli uzupełnienie pozostanie w wycisku to należy pozostawić je do czasu zakoń-

czenia początkowego wiązania czyli w przybliżeniu na �-� minut od rozpoczęcia 
mieszania. Jeśli uzupełnienie jest już wyjęte z wycisku zaleca się umieszczenie 
go w ciepłej wodzie, do całkowitego ukończenia reakcji wiązania.

5.� Po zakończeniu reakcji wiązania (w przybliżeniu po upływie około 6 minut od 
rozpoczęcia mieszania), wyjąć uzupełnienie z wycisku. Potem usunąć gazikiem 
nasączonym alkoholem warstwę inhibicji tlenowej lub wykonać tę czynność pod-
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czas opracowywania i polerowania. Usunąć nadmiary materiału oraz podcienia  
z przestrzeni międzyzębowych przy zastosowaniu narzędzi rotacyjnych. 

5.� Kiedy proces twardnienia jest zakończony (7 minut od rozpoczęcia mieszania), 
można przystąpić do dalszego opracowania i polerowania uzupełnienia tymcza-
sowego. 

5.4 Uzupełnienie można polerować pumeksem, pastą akrylową, przy użyciu systemu 
Enhance™ i krążków polerskich PoGo® oraz past do polerowania kompozytów 
Prisma®-Gloss™. (Patrz odpowiednie instrukcje stosowania.)

6. Cementowanie uzupełnienia tymczasowego 
6.� Sprawdzić poprawność dopasowania i efekt estetyczny uzupełnienia wykonanego  

z materiału Integrity. Jeśli konieczna jest korekta patrz etap 7, Naprawa /Modyfi-
kacja Uzupełnienia Tymczasowego. W przypadku konieczności poprawy retencji 
zaleca się mikrowytrawianie (piaskowanie) za pomocą 50 µ tlenku glinu wewnętrz-
nych powierzchni uzupełnienia. Wewnętrzna powierzchnia uzupełnienia powinna 
być oczyszczona i osuszona bezpośrednio przed cementowaniem.

6.� Uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiału Integrity może być cementowane 
przy użyciu większości materiałów przeznaczonych do czasowego cementowania. 
Patrz odpowiednie instrukcje stosowania pod kątem kompatyblinosci oraz technik 
stosowania. Większość cementów opartych na tlenku cynku z eugenolem nadaje 
się do cementowania uzupełnień wykonanych z materiału Integrity. Mogą one jed-
nak mieć wpływ na kompozytowe materiały wybrane do cementowania stałego. 

7. naprawy Uzupełnień tymczasowych 
7.� Nowe uzupełnienia tymczasowe: Nowe uzupełnienia wykonane z materiału Integrity 

są kompatybilne z wieloma światłoutwardzalnymi kompozytami do wypełnień 
bezpośrednich. W celu eliminacji nieprawidłowości brzegu należy go lekko schro-
powacić lekko obejmując równocześnie obszar powiechni uzupełnienia. Nanieść 
odpowiedni kompozyt półpłynny i spolimeryzowac tak jak to opisano w Instrukcji 
Stosowania. Aby dopasować kształt/poprawić estetykę należy odciąć dany obszar 
uzupełnienia wiertłem z nasypem diamentowym. Nanieść i utwardzić dobrany 
kolor/kolory materiału kompozytowego tak, jak to określono w odpowiedniej 
Instrukcji Stosowania. Aplikacja systemu wiążącego nie jest konieczna w celu 
modyfikacji nowo wykonanego z materiału Integrity uzupełnienia tymczasowego. 
Opracować, polerować oraz cementować tak jak opisano powyżej. 

7.� Dawno wykonane uzupełnienie tymczasowe: Uzupełnienia wykonane z materiału 
Integrity charakteryzują się doskonałymi właściwościami mechanicznymi. Może 
jednak zdarzyć się pęknięcie uzupełnienia i w takiej sytuacji zaleca się postępo-
wanie zgodne z poniższymi zaleceniami. Schropowacić powierzchnie złamania 
przy użyciu wiertła z nasypem diamentowym oraz wykonać podcięcia w przyle-
gającym obszarze. Przygotowane części mogą być umieszczone zewnątrzustnie 
aby zapewnić dobre dopasowanie i właściwe ustawienie. Jeśli złamane części 
uzupełnienia nie pasują, należy rozważyć raczej powtórne wykonanie uzupełnienia 
niż jego naprawę. Użyć świeżo przygotowany materiał Integrity w celu połączenia 
obu części. Pozostawić w danym miejscu przez � minutę a potem pozwolić na 
dalsze utwardzanie w ciągu minimum 7 minut. Usunąć oraz opracować i polerować 
jak opisano powyżej.

rady techniczne jak uniknąć złamania:
• Sprawdzić czy wykonana została odpowiednia redukcja preparacji/ wyłączenie ze 

zgryzu.
• Dopasować zwarcie usuwając punkty niepożądanych kontaktów.
• W wielopunktowych uzupełnieniach tymczasowych wykorzystać dość dużą ilość 

materiału w miejscach połączeń.
• Unikać ściskania pęsetą uzupełnienia wykonanego z materiału Integrity w czasie jego 

wyjmowania.
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• Uzupełnienia tymczasowe przygotowane przy użyciu Integrity są wytrzymałe  
w normalnych warunkach jamy ustnej. Wiele czynników ma wpływ na trwałość tego 
typu uzupełnień i nie można precyzyjnie określić czasu ich użytkowania. Dlatego 
jeśli nie planowane jest wykonanie uzupełnienia stałego w najbliższym czasie, należy 
wziąć pod uwagę konieczność usunięcia uzupełnienia tymczasowego i wykonanie 
nowego.

 
CZysZCZenie
Naboje /mini-strzykawki mogą być oczyszczane przy użyciu jednorazowych ręczników 
nasączonych gorącą wodą z mydłem lub innym detergentem. Nadmiar materiału można 
z kolei usunąć za pomocą nasączonego alkoholem gazika.

deZynfeKCja
Jeśli pistolety, naboje, mini-strzykawki i wykorzystane końcówki mieszające pozostawione 
na nabojach/ mini-strzykawkach miały kontakt ze sprayem zawierającym płyny z jamy 
ustnej, krew lub były dotykane zanieczyszczonymi rękoma lub miały kontakt z tkankami 
jamy ustnej to powinny zostać zdezynfekowane przy użyciu szpitalnych środków dezyn-
fekujących. Akceptowanymi środkami do dezynfekcji są te zarejestrowane przez EPA jako 
związki o działaniu przeciwgruźliczym, jodoform, podchloryn sodu (5,�5 %), dwutlenek 
chloru lub podwójne i synergistyczne środki czwartorzędowe. Zalecana jest dezynfekcja 
w postaci sprayu przy użyciu szpitalnych środków do dezynfekcji w optymalnym czasie 
określanym przez producenta. Spryskiwanie aldehydem glutarowym nie jest zalecane. 
Niektóre środki oparte na związkach fenolowych i jodoformowych mogą powodować 
powstawanie plam. Środki dezynfekujące na bazie organicznych rozpuszczalników takich 
jak na przykład alkohole mogą prowadzić do rozpuszczenia plastikowego pistoletu. Należy 
stosować się do wskazówek zawartych przez producentów środków dezynfekujących 
w odpowiednich instrukcjach użytkowania. Zaleca się stosowanie wodnych roztworów 
środków dezynfekujących.
Uwaga: Wycierać DELIKATNIE naboje/mini-strzykawki, zbyt energiczne wycieranie może 
zniszczyć oznaczenia informacyjne.

nUmer seryjny  (  )  i data WażnoŚCi  (  )
Numer seryjny powinien być wymieniany w całej korespondencji wymagającej dokładnej 
identyfikacji produktu.
Nie stosować po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt:

producent  (  ): autoryzowany przedstawiciel: przedstawicielstwo:
dentsply Caulk dentsply DeTrey gmbH  dentsply DeTrey gmbH
38 West Clarke avenue de-trey-str. 1 Biuro przedstawicielskie
milford, de 19963 78467 Konstanz ul. filtrowa 43/2
Usa niemCy 02-057 Warszawa
phone 1-302-422-4511 tel. +49 (0) 75 31 5 83-0 tel. (0 22) 8 25 40 71
  fax (0 22) 8 25 45 59
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