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Septofil

Septofil
GruboÊç

Ârednica

Kolor

Gruba

1,0 mm

zielony

Ârednia

0,8 mm

liliowy

Cienka

0,65 mm

pomaraƒczowy

Bardzo cienka

0,5 mm

ciemnoniebieski

Dost´pne opakowania
• buteleczka z dozownikiem, zawierajàca
• buteleczka z dozownikiem, zawierajàca
• buteleczka z dozownikiem, zawierajàca
• buteleczka z dozownikiem, zawierajàca
• opakowanie zbiorcze, z 4 buteleczkami,

Plecionka z naturalnych w∏ókien
dzianych w kszta∏cie rurki

2,5 metra nici grubej,
2,5 metra nici Êredniej gruboÊci,
2,5 metra nici cienkiej,
2,5 metra nici bardzo cienkiej,
ka˝da zawierajàca 2,5 metra nici o ró˝nych Êrednicach.

Racecord ˝el
Sk∏ad:
Chlorek glinu ............................................................ 25 g
Tlenek hydrochinonu i pozosta∏e substancje do ....100 g
W∏aÊciwoÊci:
Racecord ˝el u∏atwia wprowadzenie nici retrakcyjnej
do kieszonki dziàs∏owej.
Wskazania:
- retrakcja dziàs∏a przed pobraniem wycisku,
- zapobieganie krwawieniu dziàse∏.

Racestyptine roztwór

Septodont-Polska sp. z o.o.
02-953 Warszawa, ul. Kosiarzy 35,
tel.: (022) 651 81 53 - 55, fax: (022) 651 81 56
sekretariat@septodont.com.pl

luty 2005

Sk∏ad:
Chlorek glinu szeÊciowodny, siarczan 8-hydroksychinoliny
W∏aÊciwoÊci:
Chlorek glinu charakteryzuje si´ dzia∏aniem Êciàgajàcym, co powoduje
tamowanie miejscowego krwawienia i kurczenie si´ zewn´trznych warstw
dziàs∏a poprzez wytràcanie protein tkankowych surowiczych.
Wskazania:
- wysi´k i krwawienie dziàs∏a,
- impregnacja nici w miejscu retrakcji dziàs∏a.
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Septofil

SPOSÓB U˚YCIA

Plecionka z naturalnych w∏ókien
dzianych w kszta∏cie rurki

dodatkowe zastosowanie Rececord ˝el

Septofil powoduje czasowà mechanicznà retrakcj´
dziàs∏a, która mo˝e byç przyspieszona przez

•

Naturalny
sposób
retrakcji
dziàs∏a

lub Recestyptine roztwór, bezpoÊrednio przed

1/ ¸ATWE APLIKOWANIE
Unikalna technologia wytwarzania
zapobiega strz´pieniu si´ plecionki.

•

2/ MAKSYMALNA
RETRAKCJA

Niç Êrednia - kolor fioletowy
Niç cienka - kolor pomaraƒczowy

Je˝eli retrakcja dziàs∏a jest niezb´dna dla kilku z´bów,

Niç bardzo cienka - kolor

nale˝y je opracowywaç pojedynczo.

ciemnoniebieski

Wyciàgnàç niç z dozownika buteleczki i odciàç

Te kolory sà ∏atwe

potrzebnà d∏ugoÊç. Obwód z´ba w obr´bie jego

do identyfikacji

korony wynosi od 2 do 6, a nawet 7 cm. Poszczególne

w szczelinie dziàs∏owej.

kawa∏ki nici nale˝y uciàç d∏u˝sze ni˝ wymagana
d∏ugoÊç do retrakcji dziàs∏a tak, aby koƒce nici
po owini´ciu wokó∏ z´ba nieco wystawa∏y.

syntetycznych plecionka SEPTOFIL

W ten sposób b´dzie u∏atwione ich usuni´cie,

posiada wysokà zdolnoÊç wch∏aniania,

szczególnie po impregnacji.

nici podczas ich impregnacji.

Niç gruba - kolor zielony

pobraniem wycisków protetycznych.

Dzi´ki wkl´s∏ej strukturze i braku w∏ókien

umo˝liwiajàcà maksymalne p´cznienie

4 Êrednice
4 kolory

1/ UmieÊciç niç w kieszonce dziàs∏owej u˝ywajàc
t´pego, metalowego narz´dzia tak, aby nie
uszkodziç przyczepu nab∏onkowego. CzynnoÊç nale˝y
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rozpoczàç od przestrzeni mi´dzyz´bowej, poniewa˝
tam kieszonka dziàs∏owa jest zwykle najg∏´bsza.
Nast´pnie owijaç zàb nicià, posuwajàc si´
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Aby uzyskaç lepszy efekt recesji dziàs∏a,
niç po wprowadzeniu do kieszonki dziàs∏owej mo˝e
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byç impregnowana roztworem lub ˝elem retrakcyjnym.

2/

˚el lub roztwór retrakcyjny nale˝y stosowaç

zgodnie ze sposobem u˝ycia wskazanym dla tych
preparatów.

3/ Niç powinna byç usuni´ta bezpoÊrednio przed
0000
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pobraniem wycisku, z wyjàtkiem wycisku
dwuwarstwowego. Aby u∏atwiç usuni´cie nici,
mo˝na jà delikatnie zwil˝yç.
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