
Caries Marker
Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:
Caries Marker, içeriğindeki renk indikatörü (asit kırmızısı) sayesinde çürük 
dentini renklendirir. 
Caries Marker böylece çürük alanların gözle tespitini mümkün kılar. Sağlıklı, 
enfekte olmamış ve remineralize olabilen dentin boyanmaz. Bu sayede zarar-
sız ekskavasyon mümkün olur. Enfekte olmayan yani boyanmamış dentin kal-
dırılmamalıdır.

Endikasyonları:
Caries Marker çürük alanların işaretlenmesinde kullanılır
– görülebilen çürük kaldırıldıktan sonra kontrol amaçlı
– çürük ve sağlıklı dentinin sınırının belirlenmesinde özellikle sekonder çürük- 
 lerde
– çürük alanın tamamen uzaklaştırıldığından emin olunmak için
– görülmesi zor olan çürüklerin yer tespitinde
– çürük alanların hastaya gösterilmesinde
– eğitim ve öğrenim amacıyla kullanımda (çekilmiş dişlerde)
– tıkanık kanal ağızlarının tespitinde
– dolgulardaki kırıkların ve kenar uyum bozukluklarının tespitinde

Kullanım:
Öncelikle yumuşatılmış ve gözle görülebilen, renklenmiş olan çürük kaldırıl-
malıdır.
Kavitenin tümüne, daha fazla olmamak şartıyla 5 - 10 sn. Caries Marker  
uygulanır ve daha sonra iyice yıkanır. Sıvının aplikasyonu en iyi Pele Tim  
(sünger) ile yapılabilmektedir.
Çürük dentin çok canlı bir kırmızı renkte boyanacaktır.
Renklenmiş olan bölgeler, sağlıklı dentini koruyarak tamamen ortadan kaldırıl-
malıdır. Uygulama dentin renklenmeyene kadar tekrarlanmalıdır.
Plak ve minedeki artık çürük de Caries Marker tarafından işaretleneceği için 
bu alanlar da kavitedeki çürük temizlenirken kaldırılmalıdır.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Renklenmenin dozunu arttırmak için kavite kurutulabilir. 
İşaretlenme süresi 10 sn.’ den fazla olmamalıdır ve akabinde kavite tamamen 
yıkanmalıdır. Aksi taktirde sağlıklı dentinin de işaretlenmesi mümkündür ve  
yanıltıcı sonuç kaçınılmazdır.
Kan rengi ile karıştırma riskini engellemek için pulpaya yakın olunan bölgeler-
de kullanılmamalıdır. 
Ten ve giysilerle temasından sakınılmalıdır. Ürün tarafından lekelenmiş giyisiler 
sirke yardımıyla temizlenebilmektedir.
Caries Marker Propylenglycol içermektedir ve hassas hastalarda mukoza ile 
temasında reaksiyona neden olabilmektedir (örn. iritasyonlar, alerjiler). Ürünün 
içeriğindeki kimi maddelere karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kulla-
nılmamalıdır.

Saklama Koşulları:
4 °C - 23 °C arasında saklanılmalıdır.
Miadı geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.

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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