
Ürün Tanımı:
VOCO Rectraction Paste Sulcus gingivalis’in kurutulması ve genişletilmesinde kullanılan, direk 
aplikasyon için kapsüller halinde sunulan pasta şeklinde bir preparattır. Astrijen etkili, alüminyum klorid 
içerikli pat, kapsülden direk uygulanabilmektedir. Pat,hem retraksiyon ipleri veya değişik yöntemleri 
ile birarada hem de kendi başına kullanılabilmektedir. VOCO Retraction Paste alışılagelmiş tüm 
kapsül aplikatörleri örn. Caps Dispenser ile uygulanabilmektedir. Bir adet VOCO Retraction Paste 
kapsülün içinde üç sulkus için yeterli miktar ürün bulunmaktadır, kapsüller tek kullanımlıktır.

Endikasyonları:
Sağlıklı diş etinde uygulanmak üzere,
– analog veya dijital ölçü alımında
– geçici veya nihai restorasyonların simantasyonundan
– sınıf II ve V dolguların yapımından önce
marjinal gingivanın itilmesini ve sulkusun kurutulmasını sağlamak amaçlı kullanılır.

Kontraendikasyonları:
VOCO Retraction Paste sağlıksız diş etine, açık furkasyona veya açık kemiği olan hastalarda 
kullanılmamalıdır. VOCO Retraction Paste Alüminyum klorid ve Kaolin içermektedir. Materyalin 
içeriğinde bulunan bu maddelere karşı bilindik hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
Aktif paradontitisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Hasta profiline göre uygunluk:
VOCO Retraction Paste yaş ve cinsiyet ayrımı olmadan tüm hastaların tedavisinde kullanılabil-
mektedir.

Ürün performansı:
Ürünün performansı amaca uygun olup tüm ürün normlarına uygundur.

Kullanıcı:
VOCO Retraction Paste diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kişiler tarafından 
uygulanabilir.

Uygulama:
1.  Materyal uygulamadan önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Kapsül uygulamadan hemen önce 

alüminyum ambalajından çıkarılmalı ve uygun bir dispensere yerleştirilmelidir.
2. Kapsülün ucunu gerektiği taktirde uygun pozisyona getiriniz.
3. Başlangıçta kapsülden çıkan materyalin küçük bir bölümünü karıştırma kağıdına sıkınız ve atınız.
4.  Sulcus’u su ile temizleyiniz ve açılı olacak şekilde dikkatlice hava ile kurutunuz (hava spreyini direk 

sulkus’ a gelecek şekilde tutmayınız).
5.  Patı yavaşça dairesel hareketle sulkus dolana  ve fazlalık taşana kadar uygulayınız. Bunun 

için kapsülün ucu basınç uygulamadan sulkusun içine – en fazla marjinal epitele kadar 
yerleştirilebilmektedir.

  Diş etindeki reaksiyonu arttırmak için isteğe bağlı olarak pasta uygulanmadan önce sulkusun içine 
retraksiyon ipi yerleştirilebilmektedir. Retraksiyon manşetlerini veya kapakçıklarının uygulandığı 
durumlarda önce patı daha sonrasında uygun manşet veya kapakçığı yerleştiriniz ve hastanızı  
1-2 dk. kadar ısırtınız.

6.  VOCO Retraction Paste’in sulkus içinde kalma süresi 1-2 dk.’ dır. Bu süre zarfında patın 
uygulandığı alanı kuru tutunuz. VOCO Retraction Paste donan bir yapıya sahip değildir.

7.  Akabinde en geç 2 dk. patın hasta ağızından hava su karışımı ile aspirator/ tükürük emici  
kullanılarak uzaklaştırılması gerekmektedir.

8. Uygulamanın yapıldığı alanı yine açılı olarak kurutunuz, sulkusa direk gelecek şekilde hava tutmayınız.  
 Gerekli görüldüğü taktirde 5. Maddeyi tekrarlayınız.
9. Ölçü veya restorasyon aşamasını kullanılan ürünün kullanım kılavuzuna bağlı kalarak devam ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler/uyarılar:
– Koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız.
– VOCO Retraction Paste’i yutmayınız.
– Gözle teması durumunda bol su ile gözün yıkayınız ve gerekli görüldüğünde doktora gidiniz.
– VOCO Retraction Paste’in her kapsülünü sadece tek hastada kullanınız.
– Patı eşit, fazla  basınç uygulamadan kullanınız.
– 2 dk.’ dan fazla ağızda kalan materyal diş eti iritasyonlarına neden olabilmektedir.
–  Protein koagulasyonuna bağlı olarak mukoza retraksiyon patı kullanımı esnasında geçici olarak 

beyazlaşabilmektedir. Bu durum geri dönüşümü olan geçici bir süredir ve kısa bir zaman sonra 
mukoza eski halini alır.

–  VOCO Retraction Paste ile temas eden metal yüzeylerde ve el aletlerinde korozyon 
görülebilmektedir. Pat artıklarının kullanım sonrası bu yüzeylerden hemen su ile uzaklaştırılmalıdır.

–  Uyarılarımız ve tavsiyelerimiz sizi ürünün kullanım amacına uyguluğunu kontrol etmekten özgür 
kılmamaktadır.

Saklama ve kullanım uyarıları:
4 °C ila 23 °C de saklayınız. Kullanım öncesi materyali oda sıcaklığına getiriniz. Miadı geçmiş olan 
ürünleri kullanmayınız. 

Imha etme:
Ürünün imhasını yerel yönetmeliklere uygun şekilde yapınız.

Bildirme/bilgilendirme:
VOCO Retraction Paste’ e bağlı olarak gelişmiş  veya gelişebileceği düşünülen durumlar 
gözlemlendiğinde, örn. ölüm, hastanın, uygulayanın veya üçüncü şahısların sağlık durumunun 
kötüleşmesi veya genel insan sağlığını tehtid eden durumlarda hemen VOCO GmbH ve yerel 
yetkililere bildirilmesi gerekmektedir.
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