
PROREZ     
Leírás 
Duál kötésű ideiglenes tömőanyag. A rugalmas állag segíti a könnyű eltávolítást alámenős részek estén is. A fecskendő segítségével 
közvetlenül használhatja az üregben. A Prorez fluoridot és folyamatosan felszabaduló fluorid ionokat tartalmaz. 
Minden tipusú töméshez, de különösen inlayk és onlayk üregéhez ajánlott. 
 
Figyelmeztetések! 
A Prorez polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny személyeknél 
allergiás kontakt dermatitiszt okozhat. Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a 
szemet bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges 
allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut 
anyaggal és alaposan mossuk le szappannal és vízzel. Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon 
orvoshoz. Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa 
el az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység 
továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 
Óvintézkedések 
Kofferdam vagy megfelelő izoláció használata ajánlott. Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. 
Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget. 
 
Ellenjavallat 
A Prorez használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. 
 
Használati utasítás: 
- Preparáljon, vegyen lenyomatot a szokásos módon. Mossa és szárítsa ki az üreget.  
- Az intraorális csőr segítségével vigye be az anyagot az üregbe, alakítsa ki a széleket a megfelelő eszköz segítségével (pl.: spatula). 
- Használja inlay és onlay technikáknál, töltse ki az approximális kontakt pontokat viasz mentes fogselyemmel vagy matricával a 

használat előtt. 
- Miután teljesen megkötött az anyag, ellenőrizze az okklúziót. 
- A felesleg fúróval eltávolítható. Polírozáshoz használjon szilikon gumit.  
 
Az ideiglenes tömőanyag eltávolítása 
Egy merev eszközzel eltávolítható az ideiglenes tömőanyag.  
 
Elővigyázatosság 
Előfordulhat, hogy könnyen tapad a fogászati gyantákhoz, és alapozókhoz (pl.: fényre kötő anyagok). Az ilyen esetekben használjon 
szigetelő anyagot (pl.: glicerin, vazelin). Kerülje az eugenol tartalamú anygagok használatát, mivel ezek akadályozhatják a PROREZ 
tapadását. A PROREZ enyhe tágulása egy szoros vízhatlan gátat biztosít ideiglenes helyreállítás esetén.  
A Prorez diurethane dimethakrilátot, BHT-t, polimeretket és fluoridot tartalmaz. 
 
Tárolás és eltarthatóság  
23°C alatti hőmérsékleten tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, a PROREZ 24 hónapig felhasználható. Hosszú ideig ne 
tárolja hűtőszekrényben (pl.: éjszaka, hétvégén). A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel hamarább vegye ki a 
hűtőszekrényből az anyagot. 
 
Presentation & references 
PRZ-16 - 2 x 5ml dupla fecskendő + 20 keverő csőr  
+ 20 intraoralis csőr 
 
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.  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


