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                                                        ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 

  

MTA + 

Τιηθό γηα ηελ πιήξσζε θαη ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ξηδηθώλ ζσιήλσλ 

  

ΤΝΘΔΗ : 

Τδξνμείδην αζβεζηίνπ θαη ππξίηην, ζίδεξν , αινπκίλην, λάηξην, θάιην , βηζκνύζην, νμείδηα ηνπ καγλεζίνπ , 

θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ. 

 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 

πζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδνληηαηξηθήο ζεξαπείαο σο πιηθό γηα ηελ πιήξσζε θαη 

επαλακεηαιινπνίεζε ηεο ξίδαο 

θαλάιηα . Όηαλ αλακηγλύεηαη κε λεξό ζέηεη ζε 6-10 ιεπηά . 

MTA + είλαη ηδηαίηεξα γηα ρξήζε ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο 

 απνκεηάιισζε ησλ βιαβώλ ηνπ ξηδηθνύ ζσιήλα , 

 αληίζηξνθε πιήξσζε ηεο θνξπθήο ηεο ξίδαο , 

 άκεζε πξνζαξκνγήο πνιηνύ , 

 αθξσηεξηαζκό πνιηνύ, ζηε ζεξαπεία ησλ δνληηώλ κε αηειή αλάπηπμε ησλ ξηδώλ . 

Πξντόλ έρεη εθ λένπ νξπθηνπνίεζεο απνηέιεζκα επί ησλ ζθιεξώλ ηζηώλ ηνπ δνληηνύ , ζθξαγίδεη κε αζθάιεηα ην θαλάιη ξίδαο.  

MTA + δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρσξηζηή ή ηελ ηειηθή πιήξσζε ηνπ ξηδηθνύ ζσιήλα . 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 

Σνπνζεηήζηε ζηελ πιάθα αλάκημεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ MTA + ζθόλεο από ην γπάιηλν θηαιίδην. 

Πξνζζέζηε 1-2 ζηαγόλεο MTA + πγξό ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πηπέηα . 

Αλακίμηε ηνπο κέζα ζε 30 δεπηεξόιεπηα κέρξη λα επηηεπρζεί ε ζπλνρή ηεο πγξήο άκκνπ . Δάλ ε ζπλεθηηθόηεηα 

ηνπ κίγκαηνο είλαη πάξα πνιύ ππθλό ή εύζξππην ζπλέρεηα πξνζζέζηε άιιε κηα ζηαγόλα ηνπ πγξνύ (ή απεζηαγκέλν λεξό) . 

Σνπνζεηήζηε ηελ πξνεηνηκαζία ζην επηιεγκέλν πεδίν κέζσ ηνπ θνξέα ακαιγάκαηνο .  

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ πξνεηνηκαζία κόλν όηαλ είλαη απόηνκε ζπκπηώκαηα θύγεη σο ην όμηλν pH παξεκβαίλεη κε ηε ξύζκηζε 

δηαδηθαζία ηεο ΜΣΑ + . MTA + ζθόλε είλαη κία δόζε γηα κία κόλν ρξήζε . Όηαλ αλακηγλύεηαη κε MTA + πγξό ( ή απεζηαγκέλν  

λεξό) , πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζε 10 ιεπηά . Μεηά από εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντόλ δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ιόγσ ε 

πξννδεπηηθή δηαδηθαζία πήμεο θαη ζθιήξπλζεο ηνπ κίγκαηνο . 

Υξεζηκνπνηήζηε ην παθέην ησλ MTA + πγξό κέζα ζε έλα ρξόλν κεηά ην πξώην άλνηγκα . 

 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ 

Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε αζζελείο πνπ παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο . 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Πξντόλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηα κάηηα . 

Δίλαη εξεζηζηηθό γηα ηνπο βιελλνγόλνπο , ην δέξκα θαη ηα κάηηα . 

ε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή . 

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαλάισζε δελ αλακαζνύλ ή πξνθαιέζεηε εκεηό . Πίλεηε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή . 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ζπληζηάηαη όηη θανπηζνύθ θξάγκα, γάληηα κηαο ρξήζεο θαη πξνζηαηεπηηθά 

γπαιηά ρξεζηκνπνηνύληαη . 

 

ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

Απνζεθεύζηε ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 25 ° C. Πξνζηαηέςηε από ηελ πγξαζία . 

Να θπιάζζεηαη καθξηά από παηδηά . Ηκεξνκελία ιήμεο ηνπνζεηείηαη ζην θύξην δνρείν. 

 


