
DENU DAM
DENU Dam, folyékony kofferdam, ínyvédő, (2ml) + 2 kanül

Fényre kötő folyékony kofferdám fogfehérítéshez és egyéb kezelésekhez.
Az íny védelmét hivatott szolgálni a fogfehérítési eljárás során. Folyékony halmazállapota 
könnyű használatot tesz lehetővé, mindössze rövid ideig (15 mp) kell megvilágítani és a 
kezelés végén könnyen eltávolítható.

Színe: kék

⦁ Kevesebb hő a megvilágítás során.

⦁ Megfelelően folyékony, könnyű használat.

⦁ Mindössze 15 mp megvilágítást igényel.

⦁ Könnyen eltávolítható.

Fényre kötő ínyvédő fogfehérítéshez. Fényre kötő műgyanta, mely fogfehérítés során az íny 
védelmét hivatott szolgálni. Megfelelő sűrűsége könnyű használatot tesz lehetővé, mindössze 
15 mp megvilágításra van szükség és a kezelés végeztével könnyen eltávolítható.
Kék színű.

Jellemzői:

⦁ kevesebb hő a megvilágítás során

⦁ megfelelő sűrűség, könnyű használat

⦁ mindössze 15 mp megvilágítás

⦁ könnyedén eltávolítható

Használata:

⦁ vigye fel az ínyre a fogfehérítő kezelés megkezdése előtt

Ajánlott felhasználás:

⦁ Tisztítsa és szárítsa meg az ínyt

⦁ A DenuDam előkészítése:

⦁ a védőkupak eltávolítása után helyezzen a fecskendő végére egy egyszer használatos 
kanült

⦁ használat előtt győződjön meg róla, hogy a kanül nincs eldugulva

⦁ ha eltömődött, vegye le a kanült, és nyomjon ki egy kis adagot közvetlenül a fecskendőből

⦁ helyezzen egy másik kanült a fecskendőre

⦁ Helyezze az anyagot az ínyre, anélkül, hogy a fogat érintené.

⦁ Világítsa meg fotopolimerizációs lámpával.

⦁ A fehérítés befejeztével távolítsa el. 

Tárolás:

⦁ ne tárolja magas hőmérsékleten és ne tegye ki közvetlen napfénynek

⦁ használat után a kupakot azonnal helyezze vissza

Figyelmeztetések:

⦁ Kizárólag fogászati célra használható.

⦁ Lehetőleg fogorvos vagy fogszakorvos használja.

⦁ Gyermekektől távol tartandó.

⦁ Ha bőrirritáció vagy allergia jelentkezik, ne használja.

⦁ Kerülje a bőrrel való érintkezését mielőtt az anyag megkötne. Ha az anyag bőrrel érintkezik, azonnal 
mossa le szappannal és vízzel.

⦁ Ha véletlenül szembe kerül vagy hosszabb ideig érintkezik a nyálkahártyával, bő vízzel öblítse le.

⦁ Használjon védőkesztyűt és lehetőleg kerülje a kézzel való érintést.

⦁ Ha hűtőben tartja, használat előtt az anyag érje el a szobahőmérsékletet.
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⦁ Abban az esetben, ha az anyag nem kötne meg, ellenőrizze a lámpa fényerejét és lépjen kapcsolatba 
a gyártóval vagy eladóval.

⦁ Ne használja a lejárati időn túl.
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