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СКЛАД гідроксид кальцію ,гідроксиапатит кальцію, карбонат кальцію, карбонат натрію 
безводний, оксид магнію. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Hydrocal призначений для використання під час лікування зубів, як матеріал для тимчасового  
ломбування порожнин та кореневих каналів методом наповнення, а також методом прямого 
і непрямого покриття пульпи. 
Препарат має ремінералізуючу дію на тверді тканини зуба та є тимчасовим наповненням 
порожнини або канала перед кінцевим пломбуванням. Hydrocal замішувати у пасту в 
поєднанні з обраної рідиною, головним чином з фізіологічним розчином. 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Змішайте гідроксид кальцію з дистильованою водою або фізіологічним розчином до 
пастоподібної консистенції, заповнюйте порожнину або канал. Заповнення залишити у 
порожнині або у кореневому каналі на час від 1 тижня до 30 днів. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не слід використовувати у пацієнтах з підвищеною чутливістю до інгредієнтів препарату. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Продукт може становити ризик серйозного пошкодження очей. У разі контакту, негайно 
промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. 
Продукт викликає подразнення шкіри і слизових оболонок порожнини рота. У разі контакту, 
негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря. 
При попаданні всередину, пити багато води, не викликайте блювоту. Зверніться до лікаря. 
При роботі з продуктом слід використовувати одноразові рукавички і захисні окуляри. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°С. Берегти від вологи. Зберігати в 
недоступному для дітей місці. 
Термін придатності знаходиться на первинній упаковці. 
 Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після кожного     використання. 
  ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКОЮ ВИРОБА 

Порожні контейнери повинні бути утилізовані або повернуті виробникові. 
УПАКОВКА 
Контейнер, що містить 10 г препарату. 
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