
HEMOSAL 
Leírás 
Adsztringens zselé - 25% alumínium szulfát 
Előre töltött fecskendő, gél formában: Higiénikus és ergonomikus kiszerelés. 
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
A Hemosal Aluminium Szulfátokat tartalmaz, amely irritálhatja a bőrt és a szemet. 
Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, 
és forduljon orvoshoz. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le 
szappannal és vízzel. 
 
 Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. 
 
Ellenjavallat 
A Hemosal használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás az Aluminium Szulfátra vagy bármely 
más összetevőre. 
 
Használati utasítás 
Tegye fel az egyszer használatos csőrt a fecskendőre.  
Lenyomatvételnél 
Finoman vigyen be egy vékony réteget közvetlenül a szulkuszba.  
Válassza ki a retrakciós fonalat (00, 0 vagy 01). 
A géllel bevont fonalat vigye be a szulkuszba. Várjon 2-6 percet. Távolítsa el a fonalat, mossa és szárítsa a 
területet. 
Vegye le a lenyomatot a megszokott módon.  
 
Parodontológia területen 
Használja a Hemosal-t közvetlenül a vérzékeny területen aplikátorral vagy Elsobrush-al. 
Várjon 2-4 percet, majd mossa le. 
 
Endodoncia területen 
Tegyen egy papírcsúcsot a zselébe, majd helyezze a papírcsúcsot a vérzékeny csatornába. Várjon 20-30 
másodpercet. Szükség esetén ismételje meg az előzőket. 
 
Fontos utasítások 

- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat 

nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a 

polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen 

használhatatlanná válik.  
 
Tárolás & Eltarthatóság 

12°C - 25°C közötti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a HEMOSAL 2 
évig felhasználható. 

Kiszerelés  
HSA-6 4x1.5g fecskendő + 8 fekete csőr vég. 
LTL  100 db intraorális fekete csőr vég. 



 
Utasítás 

Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati 
utasítás szerint kell. Nem vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A 
felhasználó felelős, ha olyan területen használja az anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és 
adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 

 
 
 


