
  

Calcicur 
  

Kullanma talimatı 

 
Bileşimi: 

Su esaslı, radyoopak kalsiyum hidroksit patı. 

Endikasyonları: 
- Caries profunda tedavisinde indirekt kuafaj için 
- Pulpanın açıldığı ya da pulpektomi vakalarında direkt 

kuafajda 
- Kavitelerde kullanılan simanların asit ortamlarını engellemek 

için kaide maddesi olarak 
- Geçici kök kanal dolgu maddesi olarak 

 

Kullanım şekli: 
Kaviteyi temizleyiniz ve kurutunuz. Calcicur patını ince 
katmanlar halinde, istenen kalınlığa ulaşıncaya kadar 
uygulayınız. Her katmanın iyice kurumasını bekleyiniz ya da 
hava spreyi ile kurutunuz. Kavite kenarlarına pat 
uygulamayınız, bulaştığı taktirde temizleyiniz. Daha sonra 
kaideyi ve dolguyu uygulayınız.  
Kök kanal dolgusu için, öncelikle kök kanallarını hazırlayınız.  
(% 3'lük hidrojen peroksit ve sodyum hipoklorit solüsyonu ile). 
Daha sonra patı kök kanallarına uygun bir alet ile (lentülo) 
uygulayınız. Kök ucundan taşmaması ve hava boşluğu 
kalmaması için dikkat ediniz. Daha sonra dolguyu uygulayınız. 
Kök kanallarının durumunun röntgen ile kontrol edilmesi tavsiye 
edilir. Uzun dönemde (6 - 8 ay) kanal dolgusunu yenileyiniz. 
Calcicur, apeksifikasyonun tamamlanmasından önce veya 
sonra geçici kanal dolgu patı olarak kullanılabilir. 

 

Dikkat edilmesi gerekenler: 
Uygun olmayan saklama koşulları, patın kurumasına ya da 
ayrışmasına neden olabilir. 

Kanülün ucundaki koruma kapsülünün içindeki madde 
kuruduğu taktirde 1 - 2 damla destile su eklenerek eski 
kıvamına getirilmelidir. 

Kalsiyumhidroksit ten ile temasında asitik etkiye sahiptir ve 
gözle teması engellenmelidir. 

Dental ürünler için önemli olan diş yüzeyindeki tutucu alanlara 
kalsiyumhidroksit uygulamayınız! 

Calcicur’ u çok kalın tabakalar halinde, çürük yüzeylerde ve 
kalıcı dolgu ve yapıştırıcı madde olarak kullanmayınız. 

 

Saklama koşulları: 

Kanülü kullanım sonrası koruyucu kapsül ile hemen kapatınız. 
Katılaşmış patları uygulamayınız. 
15°C – 23°C arasında saklayınız. 
Calcicur’ u son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız. 

 
 

 

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. 
Ürünlerimiz 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 ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil 
etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı 
kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı 
sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda 
kullanılması ve genel satın alma  kurallarına uyulması durumunda 
ürünlerimizi garanti etmekteyiz. 
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