
Calcimol
Kullanım talimatı

Ürün tanımı:
Calcimol kimyasal olarak sertleşen, radyoopak bir kalsiyum hidroksit patıdır.

Endikasyonları:
Calcimol, indirekt pulpa kuafajında ve dolguların altında kaide olarak  
kullanılabilmektedir. 

Kullanım şekli:
Yaklaşık 10 saniye boyunca, eşit oranlarda Calcimol baz ve katalizörü 
(ağırlıklarına göre 1,2 : 1 oranında) cam ya da karıştırma kağıdı üzerinde,  
karışım, homojen bir kıvama ve aynı renge gelene kadar karıştırınız. Çok uzun 
süre karıştırılmamalıdır. Karıştırılmasından sonra Calcimol’ü en kısa zaman-
da kaviteye uygulayınız. 
Calcimol’ ü oda sıcaklığında (15 °C - 23 °C de) uygulayınız. 
Oda sıcaklığında Calcimol’ ün çalışma süresi yaklaşık 2 dakikadır ve ağızda  
2 - 4 dakikada sertleşir. Sıcaklığın artması ve nem, Calcimol’ ün sertleşme  
hızını arttırdığı için, Calcimol’ ün ağzında daha çabuk sertleşmesine yol açar.

Tavsiyeler/dikkat edilmesi gerekenler:
Calcimol; kalsiyum hidroksit, salicylate, kalsiyum wolframate, N-ethyltoluol- 
sulfonamide içerdiği için, bunlardan herhangi birine alerjisi bulunan hastalar-
da kullanılmamalıdır. Üzerine dolgu maddesi uygulanmadan önce, Calcimol’ 
ün dolgunun basıncından etkilenmemesi için tamamen sertleşmesini bekleyi-
niz. Calcimol’ ü geçici dolgu maddesi olarak, ya da tüm çiğneme kuvvetlerine  
maruz kalacak şekilde kullanmayınız. Düşük ısılarda katalizör sertleşir. 
Kullanmadan önce oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz. Gerekirse kısa bir 
süre için 40 °C de ısıtınız. 
Calcimol’ ün güçlü alkali etkisi nedeniyle gözlerle (mukozalarla) temasından 
mutlaka kaçınınız. 
Asit pürüzlendiricilerle (çözünürlülük) temasından kaçınınız. 

Saklama koşulları:
Calcimol’ ü oda ısısında saklayınız (15 °C - 23 °C).  
Tüpleri her kullanımdan sonra kapayınız. Doğru renkli kapağın, doğru renkli tüpe 
takıldığından emin olunuz. Nemli ortamlardan uzak tutunuz.

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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