
PROTECT LIGHT SEAL 

 Лак для захисту дентину 1011 
ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ  

ПРЕПАРАТ ТІЛЬКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 
 

СКЛАД: 1% фториду калію (3500 ppm F), ХЕМА, вода фармацевтична, допоміжні речовини. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
- Лікування і профілактика гіперчутливості дентину, в основному, в області шийки зуба. 
- Прокладка під час цементування або відновлення кісткової тканини. 
- Підвищена чутливість. 
- Перед відбитком (у пацієнтів, чутливих до холоду). 
- Після видалення зубного каменю. 
- Для використання під реставруючі матеріали. 

Препарат PROTECT LIGHT SEAL є захисним лаком для використання на дентині, призначений для використання 
під час стоматологічного лікування, для зменшення гіперчутливості дентину, а також на оголених шийках зубів. 
Має ремінералізуючу дію, завдяки вмісту фтору сприяє закриттю дентинних канальців. Створює на поверхні 
дентину захисну плівку. 
   СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Нанести лак на поверхню зуба за допомогою одноразового пензлика, почекати 30 сек., висушити м'яким 
струменем повітря. 
Лак не вимагає затвердіння світлом, при нанесенні в кілька шарів препарату дія фотополімерної лампи 
прискорює затвердіння лаку. 
Пензлик використовується для єдиного застосування. Повторне використання пензлика може представляти 
ризик вторинної інфекції. 
ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не застосовувати у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не застосовувати при існуючих 
запальних станах в межах дентину. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Застосовувати виключно при відсутності запальних станів. 
При роботі з препаратом застосовувати коффердам, одноразові рукавички, захисні окуляри і захисний 
одяг. Препарат може чинити подразнювальну дію на шкіру і очі. Може діяти сенсибілізаційно. У разі 
контакту негайно промити водою. При проковтуванні великої кількості може завдати шкоди. У такому 
разі не викликати блювоту, випити води, якщо відчуваються які-небудь нездужання звернутися до лікаря. 
Увага: вогненебезпечно. Містить ацетон. Тримати подалі від джерел вогню. 
ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Захищати від сонячного світла. Щільно 
закрити після використання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Термін придатності зазначено на 
упаковці. 
Увага: Після відкриття препарат зберігає свої властивості протягом 6 місяців. 

ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ 
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути до виробника. 
УПАКОВКА 

  Флакон, що містить 1 мл препарату, пензлики одноразові. 

25°C 
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Дата останнього оновлення: 16.06.2015/3 

Уповноважений 
представник в 
Україні та адреса: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІВОДЕНТ» 

 

вул. Курінного Чорноти, 2, 

корпус 1, м. Івано-Франківськ, 

76018, Україна;  
phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 

e-mail: info@ivodent.com.ua 

 www.ivodent.com.ua  
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