
 

Vococid 
 
 Asitleme likiti/ jeli 

 

Kullanım talimatı 
0482

 

Endikasyonları: 
Vococid sadece kompozit materyali uygulanacak yüzeydeki  
mine ve dentinin (total-etch tekniği) asitleme işleminde 
kullanılmalıdır: 
- Kompozit dolgular altında 
- Köprüler, inlay, braketler ve geçici splintlerin  
 yapıştırılmasında  
- Çürük profilaksisinde sızdırmazlığı sağlamak için 
- Kaide maddelerinde tam bir tutuculuk sağlamak için (üreticinin 
 kullanım talimatlarına uygun olarak) 
 

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler: 
Vococid’in kullanımı kolaydır, mavi rengi ve yoğunluğuna bağlı 
olarak mine üzerinde kolayca görülebilir. Vococid jel ile isabetli  
uygulama mümkündür (örn. mine kenarlarının asitlenmesi), sıvı 
şeklindeki materyal ise daha geniş yüzeylerin asitlenmesine 
imkan sağlar. Uygulama için Pele Tim veya fırça kullanılması 
önerilir.  

 
Total asitleme işlemi gerektirmeyen durumlar (mine 
asitlemesinde):  

Pele Tim yardımı ile asit sıvısı/ jeli,  mine yüzeyine bir veya iki 
kere uygulayınız. Yüzeyin tamamen materyalle kaplanması 
gerekmektedir, gerektiğinde ekstra asitleme likidi/ jeli uygulayınız. 
Vococid’in aşağıda önerilen sürelere uygun kullanılması 
tavsiye edilir: 
Normal mine ve genç mine için yaklaşık 20 sn. 
Devital dişler, derin flor uygulaması yapılmış mine veya 
prizmadan yoksun mine (mesela süt dişleri) için 30 sn. 
Uygulamadan sonra asit uygulanmış her dişi en az 15 - 30 saniye 
basınçlı su ile yıkayınız. Bu aşamadan sonra hasta ağzını 
kapatmamalıdır. Asit uygulanmış yüzeyleri hava şırıngası ile 
kurutunuz.  
Tükürük ile kontaminasyonunu engellemeye dikkat ediniz. Eğer 
kontaminasyon oluşursa yeniden asit uygulayınız (10 sn.).  Asit 
uygulanmış yüzeyleri kontrol ediniz (tebeşirimsi- beyaz olmalı)  

 
Dentin ve mine bonding maddeleri ile total asitleme tekniği 
(mine ve dentinin asitlendiği durumlar): 

Tüm kaviteye (mineyi yaklaşık 20 - 30 sn, dentini max. 15 sn.) asit 
uygulayınız. Vococid asitleme jeli/sıvısını ortamdan uzaklaştırın, 
durulayın ve fazla nemi hava şırıngası ile uzaklaştırın. 
Diğer preparatlar için lütfen üretici firmanın talimatlarına uyunuz.  

 
Dikkat edilmesi gerekenler:  

Uyarı! Vococid fosforik asit içerir (34,5 %). 
Gözle temas etmesi halinde bol su ile yıkayınız. 
Dişeti, bazı kompozit tipleri ve komşu dişlerle temasını önleyiniz. 
Eğer asit ile total pürüzlendirme yapılmıyorsa, gerekirse dentini 
asit uygulamaya başlamadan önce izole ediniz. Kompozit ile kaplı 
değil ise, komşu dişleri ve asit uygulanmayacak mine yüzeylerini  
reminerilizasyon için bir veya iki defa flor lakı ile kaplayınız. 
Materyali 4 °C’ - 23 °C arasında saklayınız ve kullanım sonrası 
sıkıca kapatınız. Sadece tamamen boş şişeleri normal çöpe 
atınız.  
Vococid su ile inceltilmiş veya nötralize edilmiş şekilde 
kanalizasyon suyuna zarar vermeden imha edilebilmektedir 

 
Ürünlerimiz diş hekimliği alanında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 
Ürünlerimizin kullanımına yönelik gerek yazılı gerekse sözlü olarak ifade 
edilen tavsiyelerimizin bağlayıcı bir yükümlülüğü yoktur. Bu öneriler, 
sizlerin bu ürünleri kendi seçtiğiniz şekilde başka kullanım alanlarında 
denemenize mani teşkil etmemektedir. Ürünlerimizin kullanımı bizim 
kontrolümüz dışında gerçekleştiği için, uygulamalar sizlerin sorumluluğu 
altındadır. Genel dağıtım ve satış sözleş-melerinde de belirtilen 
standartlara uygun olarak ürünlerimizin kalitesinin arkasında 
durmaktayız. 
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