
Ürün Tanımı:
Provicol/Provicol C/Provicol QM, ojenol içermeyen, kalsiyum-hidroksit esaslı, uygulaması kolay, 
reçine esaslı dolgu ve yapıştırıcı maddelerle etkileşmeyen bir simandır. 
Provicol/Provicol C/Provicol QM, dişin vitalitesini korumasına yardımcı olan kalsiyum hidroksit 
içerir. 

Kullanım alanları:
Provicol/Provicol C/Provicol QM, küçük oklüzal kavitelerin geçici olarak kapatılmasında ve 
geçicilerin yapıştırılmasında kullanılan bir simandır.

Kullanım şekli:
Provicol QM (QuickMix şırınga)
Teknik sebeplere bağlı olarak ilk kullanım öncesi şırınga çemberlerinin seviyesi arasında farklılık 
olabilir. Bu yüzden şırınga kapağını çıkartın ve materyal her iki çemberden de eşit çıkana kadar 
sıkın. 10 numaralı karıştırma ucunu takıp saat yönüne doğru 90 çevirerek sabitleyin. Materyal 
otomatik olarak karıştırma ucunun içinde karışacaktır.  
Her QM şırıngası çıkarılabilir pistonlara sahiptir. Materyal sızıntısı olmadan piston kolayca 
çıkarılabilir ve kolayca takılabilir. Pistonlar çıkarıldığında, şırınganın içindeki madde seviyesi 
değişmediğinden kontaminasyon riski yoktur.
Provicol C (kartuş)
Provicol C’yi uygulamak için uygun pistona sahip bir uygulama tabancası kullanın. Teknik 
nedenlerden ötürü 2 kartuşun dolum miktarları birbirlerinden farklı olabilir. Bu nedenle kartuşun 
kapağını açınız ve her iki açıklıktan da tek parça halinde madde gelinceye kadar uygulama 
tabancasını sıkınız. Karıştırma ucunu (tip 6) kartuşa takınız ve 90° çevirerek sabitleyiniz, maddenin 
yavaş ve eşit oranlarda çıkmasını sağlayınız. Madde uygulanılan basınç sayesinde doğru oranda 
karıştırılmış olarak kanülden akmaya başlayacaktır. 
Paket içindeki karıştırma uçları tek kullanımlıktır. Kullanım sonrası kartuş / QM şırınga sıkıca 
kapatılmalıdır. Tekrar kullanım öncesi materyalin her iki açıklıktan da geldiğinden emin olunuz.
Yeni uygulama ucu takmadan önce kartuştan madde çıkışını kontrol ederek kartuşun açık 
olduğunu emin olunuz.
Provicol (tüp)
Provicol’ ü oda sıcaklığında (~ 18 °C - 23 °C)  kullanınız. Sıcaklık azaldıkça (örneğin soğuk cam 
karıştırma yüzeyi kullanıldığında) çalışma zamanı artar. 
Provicol katalizörü ve ana maddesi 1:1 oranında karıştırılmalıdır. Bu nedenle, eşit uzunlukta baz 
ve katalizörü, emici özelliği olmayan kağıt ya da cam karıştırma yüzeyinde karıştırınız.  
2 patı homojen bir kıvam alana kadar yaklaşık 20 saniye boyunca karıştırınız. Karıştırma işlemi için 
paslanmaz el aleti veya plastik bir spatül kullanılmalıdır. 
Maddenin kıvamını yumuşatmak ya da çalışma süresini uzatmak için karışıma az miktarda vazelin 
eklenilebilmektedir. Kıvamı sertleştirmek ve çalışma süresini kısaltmak için ise karışıma çinko oksit 
eklenilebilmektedir (geçici dolgu).

Uygulanması:
Geçici kron ya da köprüye ince bir tabaka Provicol/Provicol C/ Provicol QM uygulayınız ve kesilmiş 
dişin üstüne yerleştiriniz.  
Provicol yaklaşık 1,5 - 2 dk., Provicol C/ Provicol QM  ise 1 dk. çalışılabilir kıvamdadır. Bu tür tüm  
maddeler ağız içinde 4 - 6 dk. sertleşir. 
Geçiciyi ağız içine yerleştirin. Sertleştikten 3-5 dk. sonra artıkları temizleyebilirsiniz.

Uyarılar:
Kalan dentinin kalınlığının yetersiz olduğu ya da pulpanın açılmış olduğu durumlarda pulpa koruması 
yapılması tavsiye edilir. Provicol/Provicol C/QM; geleneksel rezin içerir. İçerikteki herhangi bir 
maddeye karşı bilindik bir alerji söz konusu ise kullanılmamalıdır.
Hassasiyet olan güdüklerde yapıştırma öncesi hassasiyet giderici preparatlar uygulanabilir. 
Daimi yapıştırma işlemi öncesi bu materyal tamamen temizlenmelidir. Öjenol içeren preparatlar 
kullanılmamalıdır!
Geniş, çok yüzeyli kaviteler ve uzun süreli geçicilerin gerekli olduğu vakalarda daha sert bir simanın 
kullanılması tavsiye edilir.

Dikkat edilmesi gerekenler:
Sadece tüp halindeki Provicol kullanıldığında güdükler su ile nemlendirilmelidir! Nem daha 
sonra geçicinin kolayca çıkarılabilmesini sağlar.
Provicol/Provicol C/Provicol QM artıkları kron içinden soğuk hava spreyi yardımıyla kolayca 
uzaklaştırılabilmektedir.
4 °C - 23 °C’de saklayınız.
Provicol/Provicol C/Provicol QM EN 23107 ve ISO 3107 standartlarına. Miyadı geçmiş ürünleri 
kullanmayınız.
Ürünün karakteristik özelliklerinin garantili biçimde elde edilebilmesi ayrıca aksesuarlar kısmında da 
bulunan orijinal karıştırma uçlarının kullanımı ile mümkündür.
             
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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