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Kullanmadan önce tüm bilgileri, önlemleri, notları ve materyalleri okuyun. 
PALFIQUE ESTELITE PASTE. 
■ ÜRÜN TANIMI VE GENEL BİLGİLER 
1) PALFIQUE ESTELITE PASTE, hafif kürlenmiş, mikron altı dolgulu kompozitreçine  malzemesidir.  PALFIQUE ESTELITE PASTE, ağırlıkça% 82 hacimce 
(% 71) oranında doldurucular içerir. Submikron (0.2μm) Silika-zirkonya küresel partiküller ve Monomer matris olarakBis-GMA ve Trietilen 
glikoldimetakrilat.içerir. 
2) PALFIQUE ESTELITE PASTE radyoopaktır. 
3) PALFIQUE ESTELITE PASTE, ŞIRINGA ile sağlanmaktadır. 
■ RENKLER 
A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, Incisal (Inc.), OA2 ve OA3 
- Tokuyama Dental Corporation, PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününde RENK SKALASI olarak PALFIQUE kullanarak mockup ile renk skalası yapmanızı 
önerir. 
■ ENDİKASYONLAR 
Oklüzal yüzey ve tümü dahil doğrudan anterior ve posterior tüm çürük  restorasyonları. Ve diğer kompozit kullanılan bütün restorasyonlar. 
■ KONTRENDİKASYONLARI 
PALFIQUE ESTELITE PASTE metakrilmonomerler içerir.  
Metakrilik ve ilgili monomerlerealerjisi olan veya aşırı duyarlı hastalar için PALFIQUE ESTELITE PASTE kullanmayın. 
■ KLİNİK UYGULAMA 
1) Kaviteyi hazırlayın ve temizleyin, kurulayın. Pulpa koruması gerekliyse, astar malzemesi kullanın. Ojenöl esaslı ürün KULLANMAYIN.  
Ojenölbazlı ürünler bağlama maddesi (bond) ve / veya kompozit reçinenin kürlenmesini engelleyecektir. 
2) Yapıştırıcıyı imalatçısının talimatlarına göre uygulayın. 
3) Karıştırma pedi üzerine yeterli miktarda PALFIQUE ESTELITE PASTE yerleştirin. 
Ve kaviteye uygulayın. Ardından yaklaşık 20-30 saniye ışık uygulayın.  
Işık uygulaması süreleri:  
Halojen cihazlarda:  
1500 mw/cm 2 gücünde ve üstündeki cihazlarda : 20 Saniye 
LED cihazlarda:  
1200 - 1400mw/cm2 : 20 Saniye. 1400 mw / cm 2 üzeri ışık gücü sağlayan cihazlarda 10 saniye. Her tabaka (≤ 2 mm) uygulanabilir. 
4) Işık uygulamasından sonra restorasyonu şekillendirin ve parlatın. 
■ DEPOLAMA 
1) PALFIQUE ESTELITE PASTE'yi 0-23 ° C (32-73 °F) sıcaklıkta saklayın. 
2) Işık ve sıcaklığa doğrudan maruz kalmaktan KAÇININ. 
3) Son belirtilen kullanma tarihinden sonra PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününü KULLANMAYIN. 
■ BERTARAF 
Fazla miktarda PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününü güvenle atmak için, şırıngadan sıkmadan güvenli bir şekilde bertaraf edin. 
■ ÖNLEMLER 
1) PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününü yalnızca burada belirtilen şekilde kullanın. 
2) PALFIQUE ESTELITE PASTE, lisanslı diş hekimi tarafından kullanım için tasarlanmıştır. 
Yalnızca diş hekimliği bakım mesleklerine satış için tasarlanmamıştır ve diş hekimliği harici kullanım için uygun değildir 
3) PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününü dişçilikten başka herhangi bir amaçla KULLANMAYIN 
Burada belirtilen talimatlara uyun. 
4) Emniyet contaları kırılmışsa ve kırıktan ürün görünüyorsa bu ürünü KULLANMAYINIZ. 
5) PALFIQUE ESTELITE PASTE alerjik reaksiyona veya aşırı duyarlılığa neden oluyorsa, derhal kullanımını durdurun. 
6) Metakrilikmonomerlerden alerjik reaksiyon olasılığını önlemek için muayene eldivenlerinin (plastik, vinil, lateks) her zaman kullanılması tavsiye edilir. 
Kullandıktan sonra derhal muayene eldivenlerini atın ve ellerinizi su ile iyice yıkayın. 
7) GÖZLERLE TEMASTAN KAÇININ.  
Gözlerle temasında, derhal bol su ile yıkayın ve tıbbi yardım isteyin. 
8) Işıkla sertleşen bir ünite kullanırken koruyucu göz kalkanları, gözlükler veya gözlük takılmalıdır. 
9) PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününü diğer marka kompozit ürünlerle karıştırmayınız. Bu hava kabarcığına sebep olabilir. 
10) Eugenol malzemelerini PALFIQUE ESTELITE PASTE ile KULLANMAYIN. 
11) PALFIQUE ESTELITE PASTE ürünü cilde temas etmesi durumunda, alkolle ıslatılmış pamuklu çubukla hemen cildinizi temizleyin. 
12) Selüloz hamuru maruz kalırsa, astar malzemesi ile posayı koruyun. 
13) PALFIQUE ESTELITE PASTE yutulmamalı veya aspire edilmemelidir. Ürünü yemek veya aspirasyon ciddi yaralanmalara neden olabilir. 
14) Şırıngalara gereksiz kuvvet uygulamayın. 
15) PALFIQUE ESTELITE PASTE ürününühastaların yanlışlıkla yutulmasını önlemek için ortalıkta bırakmayın veya çocukların kolaylıkla erişebileceği yerlere 
koymayın. 
16) Kullanımdan sonra dolgu aletlerini alkolle temizleyin. 
Bu ürünün kullanıcının  yanlış kullanımından kaynaklanan hasar veya yaralanmalarından ÜRETİCİ sorumlu değildir. 
Bu ürün profesyonel bir uygulama için uygundur. 
Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. 
Tokuyama Türkiye bu ürünün Türkiye’deki bütün tanıtım haklarına sahiptir ve  prospektüs hakkında Tokuyama Dental’den izin almak koşulu ile değişiklik yapma 
hakkına sahiptir.          
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