
RUBBER-DAM liquid
Světlem vytvrzovaný tekutý koferdam

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
VÝROBEK MOHOU POUŽÍVAT POUZE ZUBNÍ LÉKAŘI

SLOŽENÍ: uretanové pryskyřice, anorganická plniva

URČENÍ
Světlem vytvrzovaný tekutý kofferdam je určený k:
- ochraně dásní během stomatologických zákroků: bělení, leptání, mikroabraze, pískování atd.
- utěsnění gumového kofferdamu.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Ochrana dásní během stomatologických zákroků:
Vyčistěte a osušte dásně. Pomocí odpovídajících nástrojů (např. rozvěrače) zafixujte rty a jazyk, aby nedošlo 
ke kontaktu s přípravkem. Sejměte uzávěr stříkačky a nasaďte na ni přiložený jednorázový aplikátor. Aplikujte 
RUBBER-DAM LIQUID podél oblasti použití v šířce 4–6 mm a tloušťce 1,5–2 mm, zároveň pohledem kontrolujte 
množství nanášeného přípravku. Pokud je to možné, protlačte RUBBER-DAM LIQUID přes mezizubní prostory. 
Přípravek vytvrzujte 15 vteřin pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrným pře-
jížděním nad místem aplikace. Následně přejděte ke stomatologickému zákroku. Po zákroku zasuňte nástroj na 
jednom konci pod vytvrzený RUBBER-DAM LIQUID a odstraňte ho.

Utěsnění gumového kofferdamu:
Překryjte pracovní oblast (zub/zuby/zubní lůžko) gumovým kofferdamem RUBBER-DAM.
Utěsnění gumového kofferdamu: naneste vrstvu RUBBER-DAM LIQUID na hranici dásní a gumového kofferda-
mu. Přípravek vytvrzujte 15 vteřin pomocí polymerační lampy. Proces vytvrzování provádějte rovnoměrným 
přejížděním nad místem aplikace. Následně přejděte ke stomatologickému zákroku. Po zákroku zasuňte nástroj 
na jednom konci pod vytvrzený RUBBER-DAM LIQUID a odstraňte ho.

Okamžitě po použití stáhněte píst stříkačky a uzavřete originální obal šroubovacím uzávěrem, aby nedocházelo 
k polymeraci přípravku ve stříkačce.
Přípravek je určený k opakovanému použití, aplikátor však slouží jen k jednorázovému použití.
Při opakovaném použití aplikátoru hrozí riziko sekundární kontaminace.

KONTRAINDIKACE
Nepoužívejte přípravek u pacientů s přecitlivělostí na složky přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Nevytvrzený přípravek dráždí kůži a oči. Při delším kontaktu s kůží může vyvolávat přecitlivělost. V případě 
kontaktu s kůží okamžitě opláchněte vodou. Po požití může působit škodlivě.
V případě požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v originálním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte proti slunečnímu záření. Po použití těsně uzavřete.
Skladujte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti je uvedena na obalu.
Pokud je obsah přípravku po každém použití těsně uzavřen, nedochází ke změně doby jeho použitelnosti.

NAKLÁDÁNÍ S OBALY OD VÝROBKU
Použitý obal musíte odevzdat k likvidaci nebo vrátit výrobci.

OBAL
Stříkačka s obsahem 1,2 ml přípravku, jednorázové aplikátory.
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