
Amalgam Liner, dentinin amalgama karşı izolasyonunu sağlayan ve 
amalgam dolguların sızdırmazlığını sağlayan bir laktır.
Amalgam Liner içeriğindeki gümüş sayesinde, ortamda artık kalan 
civayı tutar ve amalgamın kritik sertleşme sürecinde emilimini azaltır. 

Amalgam Liner’ ın uygulandığı yerler:
- Dentini koruyucu/kaide maddesi olarak amalgam dolguların altında
- Yerleştirildikten hemen sonra amalgam dolguların sızdırmazlığını 
 sağlamak için

Kullanım şekli:
Kaviteyi amalgam ile dolduracak şekilde hazırlayınız, temizleyiniz 
ve kurutunuz. Derin kavitelerde, pulpaya yakın yerlerde kaide  
maddesi kullanınız. 
Amalgam Liner’ ı çalkalamak için, şişeyi baş parmak ile işaret 
parmağı arasında tutunuz, solüsyon içindeki gümüş tamamen 
karışmalıdır. Metal küreler rahat bir şekilde hareket etmeye başladık-
tan sonra artık daha fazla sert bir şekilde çalkalamayınız. 
Amalgam Liner’ ı tek kullanımlık fırça ya da köpük peletler üzerine 
damlatınız, köşelere kadar tüm dentin ve kurutulmuş kavite yüzeyle-
rine sürünüz. Hava spreyi ile dikkatlice maddeyi kurutunuz (yaklaşık 
30 saniye kadar) ve daha sonra amalgam dolguyu yerleştiriniz. Tükü-
rük kontaminasyonunu ve artık civa etkisini azaltmak için, yeni yapıl-
mış amalgam dolgunun sertleşmesi esnasında amalgam dolgunun 
yüzeyi ek olarak Amalgam Liner ile örtülebilir.

Ek endikasyonlar/Dikkat edilecekler:
- Amalgam Liner kullanıldıktan sonra sıkıca kapağını kapatınız 
 ve karanlık bir yerde oda sıcaklığında muhafaza ediniz. (4 °C -  
 23 °C).
- Amalgam Liner’ dan yeni boyanmış yüzeyler Solvent ile 
 temizlenebilir (öncelikle maddenin yapısını inceleyiniz), ya da 
 devoloper/fixer (röntgen solüsyon sıvıları) temizleyen maddelerle  
 temizleyiniz. 
- Amalgam Liner devamlı uygun kıvamda olmalıdır. Kalınlaşan  
 madde,  birkaç damla inceltici ile doğru kıvama gelinceye kadar 
 inceltilebilir. (yeni bir şişe madde ile karşılaştırınız).
- Pamuk kullanımı, kavitede iplikçik bıraktığı için kullanılmamalıdır. 
- Amalgam Liner; etil asetat, gümüş, sodyum florid, kalsiyum 
 florid, selüloz ester, ojenol içermektedir, bu maddelere karşı 
 alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.
- İnceltici materyal yanıcı bir maddedir. Amalgam Liner ve 
 incelticiyi ateşe yakın yerlerde kullanmayınız.
- Amalgam Liner, amalgam dışında restorasyon maddelerle 
 ve ön bölgelerde kullanılmaya uygun değildir.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünle-
rimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve 
yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli  bilgilerdir ve  
kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünle-
rimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil etmemekte-
dir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu 
için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirtti-
ğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın alma  
kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.
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