
       RACEGEL 

          Termogeelistuv vedelik gingivaalse serva preparatsiooniks 

 

Näidustused  

Igemetasku avamine ja veritsuse reguleerimine enne jäljendi võtmist ning II, III ja IV klassi 

kaviteedi ettevalmistamisel. 

Gingivaalse serva preparatsiooniks ilma retraktsiooniniidita: 

 enne jäljendi võtmist 

 enne komposiit- või klaasionomeertäidise asetamist 

 enne laminaatide tsementeerimist 

Peatab veritsuse ja koevedeliku nõrgumise igemetaskust. 

Pakend 

Karbis: 3 x1,4g süstalt + 30 eelpainutatud aplikaatorit 

Karbis: 1 x1,4g süstal + 10 eelpainutatud aplikaatorit 

 

Koostis 

 25% alumiiniumkloriid 

 Oksükinool 

 Abiained 

 

Omadused ja eelised 

Mistahes kliinilist protseduuri sooritades (proteesimine, täidised) puutute kokku erinevate 

vedelikega (sülg, veri).  

RACEGEL-i abil, mis on tõeline keemiline tõke, saate: 

 puhastada töövälja, kontrollides veritsust ja koevedeliku nõrgumist.               

Adstringent 25% alumiiniumkloriid võimaldab verejooksu, igemevedeliku voolu ja 

pehmete kudede kokkutõmbumist optimaalselt kontrollida ja reguleerida.         

RACEGEL hoiab töövälja kuivana.  

 kergesti pääseda ligi preparatsiooni servadele. RACEGEL avab juurdepääsu 

preparatsiooni servadele ilma retraktsiooniniiti kasutamata. 

 Termogeeli omadused aitavad vältida parodontiumi mehaanilist vigastamist, juhtida 

toote kasutamist liigset füüsilist survet rakendamata ning hõlbustavad paigutamist ja 

loputamist.  

 Termogeelistuv vedelik: toatemperatuuril vedel, igemega kokkupuutel muutub jäigaks 

geeliks. Veega loputamisel muutub taas vedelaks- lihtne eemaldada. 

 Geeljas konsistents: RACEGEL ei voola ega tilgu.  

 Tänu oranžile värvile on RACEGEL-i kasutamise ja loputamise ajal tööväljal kerge 

märgata ja eemaldada. 

 Õhukesed eelpainutatud aplikaatorid, mis võimaldavad geeli paigaldada ka raskemini 

juurdepääsetavatesse kohtadesse. 

 Ühildub kõikide jäljendmaterjalidega. 

 Lihtne ja valutu aplikatsioon ilma iget traumeerimata. Retraktsiooniniidi kasutamine 

pole vajalik (kuid võimalik, kui see vajalikuks peaks osutuma- geel võimaldab niiti 

hõlpsamini sisestada). 



 Lihtne kasutada- vaid 2 minutiga on hambakaela piirkond protseduuriks valmis. 

 Patsiendile meeldiva vaarikalõhnaga. 

 

Kasutusjuhend 

 Kanna piisav kogus geeli otse igemeservale, jälgides hoolikalt prepareeritud hamba 

kontuuri. 

 Lase seista umbes 2 minutit 

 Loputa 

 Kuivata kergelt pustliga 

 Igemeserv on eemaldunud, koht on protseduuriks valmis. 

Märkus. Juhul, kui veritsus pole peatunud, siis korrake protseduuri uuesti: kandke geel 

igemeservale, laske seista 2 minutit, loputa, kuivata. 

Olulised märkused 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 

 Xi- Ärritav silmadele ja nahale. 

 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. 

 Allergilise reaktsiooni risk oksükinoolile. 

 

Ainult professionaalseks kasutamiseks hambaravis 

 

Tootja: Septodont (Prantsusmaa) www.septodont.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


