
DANVILLE MATERIALS – USA

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparaty do znoszenia nadwrażliwości pozabiegowej, po
oszlifowaniu zębów oraz obnażonych szyjek.

MICROPRIME G

- skutecznie eliminuje nadwrażliwość pozabiegową i nadwrażliwość spowodowaną obnażeniem szyjek.

- kompatybilny z systemami wiążącymi, w których używa się wytrawiacza (total etch).

- można używać także z systemami samotrawiącymi, cementami i amalgamatem.

- doskonałe do zabezpieczania zębów po oszlifowaniu pod korony.

Doskonale sprawdzają się także do ochrony przed nadwrażliwością i jako preparat antybakteryjny przy
osadzaniu uzupełnień tymczasowych, wypełnień amalgamatowych i przy obnażonych szyjkach.
Microprime G jest odpowiednikiem (ma pdobny skład) preparatu Gluma Desensitizer - jednak jest o
wiele tańszy.
Zawiera 35% HEMA i 5% glutardehydu.
Szczególnie  polecany  jako  preparat  antybakteryjny  przed  użyciem  samotrawiących  systemów
wiążących.

INSTRUKCJA UŻYCIA MICROPRIME:
1. W technice total etch: po wypłukaniu wytrawiacza i wydmuchaniu nadmiaru wody z ubytku,zaapliko
wać MicroPrime i pozwolić aby preparat pozostał w ubytku ok. 10-20 sekund. Rozdmuchać i nałożyć
system wiążący.
2.  W  sytuacjach,  w  których  nie  używa  się  systemu  wiążącego  lub  samotrawiącego  systemu
wiążącego: zaaplikować MicroPrime na opracowaną lub oczyszczoną zębinę i pozwolić aby preparat
pozostał  na  niej  przez  ok.  10-20  sekund.  Rozdmuchać  i  założyć  kompozyt  lub  amalgamat.  W
przypadku odsłoniętych powierzchni korzeni rezultat może być czasowy

Przechowywanie:
W czasie regularnego używania przechowywać poniżej temperatury 30 st.C i nie wystawiać na działanie
promieni słonecznych. Przechowywanie w lodówce może przedłuzyć trwałość preparatu. Nie zamrażać. 
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