
PULPDENT®

LIME-LITE™ ENHANCED     
Światło-utwardzalny materiał podkładowy
Uwalnia wapń, fosfor oraz fluor  Widoczny na zdjęciach RTG  Toleruje wilgoć  Uniwersalny kolor zębiny  Nie zawiera BPA

OPIS PRODUKTU:
Lime-Lite  Enhanced jest  tolerancyjnym  dla  wilgoci, światłoutwardzalnym,  widocznym  na  zdjęciach  rtg
materiałem  podkładowym,  posiadającym samoadhezyjne  właściwości.  Jest  wzbogaconą  minerałami  żywicą
dimetakrylanu uretanu która uwalnia wapń, fosfor oraz jony fluoru i został opracowany tak, aby używać go ze
środkami  adhezyjnymi,  kompozytami  i  konwencjonalnymi  materiałami  do odbudowy zębów. Posiada skład
chemiczny podobny do kompozytów stomatologicznych i  wiąże chemicznie z  kompozytami  oraz  primerami
adhezyjnymi. Kiedy pożądana jest zwiększona siła wiązania do zębiny, używaj wraz ze środkiem łączącym. Lime-
Lite  Enhanced  zawiera  komponent  z  opatentowanej  żywicy  wzmocnionej  kauczukiem,  który  absorbuje
naprężenia i nacisk oraz jest odporny na pęknięcia i odpryśnięcia. Materiał na skutek polimeryzacji światłem
twardnieje, ma odcień zębinowy, jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i płynach jamy ustnej.  Lime-Lite
Enhanced nie zawiera BHT, Bisfenolu A, Bis-GMA, ani pochodnych BPA.

Lime-Lite  Enhanced jest wzbogaconym minerałami, materiałem podkładowym na bazie  żywicy dimetakrylanu
uretanu, jest przyjazny wilgoci, światłoutwardzalny i widoczny na rtg. Uwalnia wapń, fosfor i fluor.

WSKAZANIA:
Wskazany jako światło-utwardzalny materiał podkładowy lub bazowy.

PRZECIWWSKAZANIA:
Niewskazany dla pokrycia bezpośredniego obnażonej miazgi.

INSTRUKCJA UŻYCIA:
1. Przygotuj preparację, opłucz, osusz, ale nie przesuszaj zęba.
2. Załóż różowy aplikator o średnicy 20ga bezpiecznie dokręcając go na strzykawce Lime-Lite Enhanced.
3. Nałóż około 1-1,5mm podkładu Lime-Lite Enhanced na zębinę.
4. Utwardź światłem przez 20 sekund (450 mW/ cm2). Nie przekraczaj zalecanego przez producenta czasu

polimeryzacji dla lampy której używasz.
5. Jeśli  materiał  został  zastosowany  jako  baza,  nakładaj  dodatkowe  warstwy  grubości  1-1,5mm  i

utwardzaj światłem każdą warstwę. Zakręć strzykawkę natychmiast po użyciu.
6. Załóż  wypełnienie  ostateczne.  Lime-Lite Enhanced może  być  wytrawiany  i  jest  kompatybilny  ze

wszystkimi  środkami  wiążącymi  oraz  materiałami  do  odbudowy.  Może  być  używany  zarówno  w
technice otwartej jak i zamkniętej kanapki. 

UWAGI:
 Używając  Lime-Lite  Enhanced pod cementami  na bazie  wody,  takimi  jak fosforan cynku,  poliakryle  czy
cementy  glasjonomerowe,  usuń  całą  nieutwardzoną  żywicę  z  powierzchni  Lime-Lite  Enhanced  (warstwę
inhibicji tlenowej) bawełnianym wacikiem zwilżonym alkoholem. 

PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z WYROBEM:
 Przechowuj w dokładnie zamkniętym, oryginalnym zbiorniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj 

bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, skażenia i źródeł zapłonu.

 Termin przechowywania nieotwartego produktu wynosi 2 lata od daty produkcji.
 Zakręcaj zakrętkę natychmiast po użyciu.

UWAGA:
W razie kontaktu nieutwardzony materiał może powodować podrażnienie skóry lub oczu. Pracownicy gabinetu
powinni  nosić  okulary  ochronne  oraz  rękawiczki.  Nie  przekraczać  zalecanego  przez  producenta  czasu
utwardzania dla Twojej lampy polimeryzacyjnej.

Zgłaszanie poważnych incydentów:
Wszelkie poważne incydenty w których udział ma wyrób powinny być zgłaszane producentowi i kompetentnej 
jednostce w rejonie w którym miał miejsce incydent, lub odpowiedniej jednostce regulacyjnej. 



Raporty o poważnych incydentach należy wysyłać do :

Pulpdent Corporation 
80 Oaklad Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
Email: pulpdent@pulpdent.com

UWAGA:
Stosuj jednorazowe osłony/rękawy używając dyspenserów wielokrotnego użytku, przed zastosowaniem u 
nowego pacjenta. Dodatkowe informacje uzyskasz na: 
https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

UWAGA:
Lista materiałów obecnych w tym produkcie jest zawarta w karcie bezpieczeństwa (charakterystyki) tego 
wyrobu.

https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices
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