TH

คำ �แนะนำ �การใช้ งาน

NexTemp®

ซีเมนต์เรซินชนิ ดชั่วคราวที่ ไม่มียูจีนอลซึ่งมีฟลูออไรด์ โพแทสเซียมไนเตรต และคลอ
ร์เฮกซิดน
ี

วัตถุประสงค์การใช้ งาน / ข้ อบ่งชี ้ สำ �หรั บการใช้ งาน:
ซี เมนต์ ชนิ ดชั่ วคราว Premier เป็ นสิ่ งที่ แนะนำ �สำ �หรั บ
การยึ ดด้ วยซี เมนต์ ของครอบฟัน สะพานฟัน อิ นเลย์ และออนเลย์
คำ �อธิ บายผลิ ตภั ณฑ์ :
NexTemp® เป็ นซี เมนต์ ชนิ ดชั่ วคราวที่ มี เรซิ นเป็ นส่ วนประกอบหลั กสำ �หรั บการ
ยึ ดด้ วยซี เมนต์ ในระยะสั ้ นของฟันเที ยมชั่ วคราวหรื อฟันเที ยมเฉพาะกาล NexTemp
ได้ รั บการออกแบบมาเพื่ อให้ มี การยึ ดติ ดอย่ างมั่ นคง และเพื่ อให้ สามารถนำ �ออกได้ ไม่
ยากในเวลาที่ เหมาะสม สู ตรปราศจากยู จี นอลประกอบด้ วยฟลู ออไรด์ โพแทสเซี ยมไน
เตรต และคลอร์ เฮกซิ ดี น โครงยึ ดที่ เป็ นเรซิ นให้ การผนึ กขอบที่ แน่ นซึ่ งต้ านทาน
การล้ างออกเนื่ องจากมั นไม่ละลายในสิ่ งแวดล้อมที่ ประกอบด้ วยน้ำ � มี ให้ เลื อกทั ้ง
แบบสี ทึ บและสี ใส
สิ่ งที่ บรรจุ มาในผลิ ตภั ณฑ์ :
NexTemp® มี จำ �หน่ ายในลั กษณะชุดอุ ปกรณ์ รู ปแบบ
ต่าง ๆ เพื่ อให้ ตรงกั บความต้องการทางคลิ นิ ก:
Premier® NexTemp® สี ทึ บ
It หมายเลขรายการ.

รายละเอี ยดผลิ ตภั ณฑ์

3001470

NexTemp แบบชุดอุ ปกรณ์ ใหญ่กระบอกฉี ดยา
แบบผสมอัตโนมัติ สีทึบ ขนาด 5 มล. จำ�นวน
สี่ (4) อัน

3001471

NexTemp แบบชุดอุ ปกรณ์ มาตรฐานกระบอก
ฉี ดยาแบบผสมอัตโนมัติ ขนาด
5 มล. จำ�นวนหนึ่ ง (1) อัน
ส่วนสวมปลายสำ�หรับผสม สีทึบ จำ�นวน 10 อัน

3001451

ชุ ด ส่ วนสวมปลายกระบอกฉี ดยาแบบผสม
อัตโนมัติ จำ�นวน 25 อัน
Premier® NexTemp® สี ใส

ผู้ ผลิ ต:
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive,
Plymouth Meeting, PA 19462 U.S.A.
888-670-6100 • 610-239-6000
premierdentalco.com
ผลิ ตในประเทศอิ สราเอล
premierdentalco.com/promise
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany
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หมายเลขรายการ

รายละเอี ยดผลิ ตภั ณฑ์

3001473

NexTemp แบบชุดอุ ปกรณ์ ใหญ่
กระบอกฉี ดยาแบบผสมอัตโนมัติ สี ใส ขนาด 5 มล.
จำ�นวนสี่ (4) อัน

3001472

NexTemp แบบชุดอุ ปกรณ์ มาตรฐาน
กระบอกฉี ดยาแบบผสมอัตโนมัติ ขนาด
5 มล. จำ�นวนหนึ่ ง (1) อัน
ส่วนสวมปลายสำ�หรับผสม สี ใส จำ�นวน 10 อัน

ข้ อห้ ามใช้ :
ห้ ามใช้ NexTemp® ในกรณี :
• ใช้ เป็ นวัสดุ อุดฟันชั่ วคราวหรื อใช้ สำ �หรั บการทำ �พั ลพ์ แคพพิ่ ง (pulp capping)
• ใช้ กั บผู้ ป่ วยที่ มี ภาวะเสี ยวฟันหรื ออาการแพ้ ตอ่ เรซิ นซึ่ งเป็ นที่ ทราบ ในกรณี ดั ง
กล่าวให้ ล้ างบริ เวณที่
สั มผั สกั บเรซิ นเพื่ อนำ �เศษวัสดุ ออกให้ หมด หากสั งเกตพบว่ามี อาการแพ้ ควร
ปรึ กษาแพทย์
ทั นที และหยุดใช้ กั บผู้ ป่ วยรายนี ้
• ใช้เป็ นซี เมนต์ช่ั วคราวที่ สั มผัสกับวัสดุบู รณะฟันที่ ทำ �เสร็ จใหม่ ๆ ซึ่ งทำ �มาจากวัสดุ
สร้ างแกนชนิ ด
บ่มด้วยแสงร่วมกับบ่มด้วยตั วเอง (dual-cure) หรื อบ่มด้วยตั วเอง (self-cure)
หรื อคอมโพสิ ตเรซิ น

• มี ซี เมนต์เรซิ นชนิ ดชั่ วคราวที่ มี ยู จี นอลอยู่ บนการเตรี ยมฟันหรื อเดื อยรองรั บ
ครอบฟันก่อนการใช้ NexTemp®
ข้ อควรระวั ง:
• ส่ วนสวมปลายแบบใช้ แล้ วทิ ้งได้ รั บการออกแบบมาเพื่ อใช้ กั บผู้ ป่ วยเพี ยงครั ้ งเดี ยว
เท่านั ้ น ห้ ามนำ �
ส่ วนสวมปลายสำ �หรั บผสมที่ ใช้ แล้ วกลั บมาใช้ ซำ้ �
• ระยะเวลาในการทำ �งานและเวลาในการเซตตั วจะแตกต่างกั นไปตามอุ ณหภู มิ
ความชื ้ น และอายุของผลิ ตภั ณฑ์ และสภาพการเก็ บรั กษา
• ใช้ ปลอกพลาสติ กสำ �หรั บป้ องกั นบนกระบอกฉี ดยาเพื่ อลดการปนเปื ้ อนข้ ามที่ อาจ
เกิ ดขึ ้ นได้ ระหว่างผู้ ป่ วย
• หลี กเลี่ ยงการทำ �ให้ ผลิ ตภั ณฑ์ เกิ ดการปนเปื ้ อน ห้ ามผสมส่ วนประกอบของ
ผลิ ตภั ณฑ์ นี้ เข้ ากั บวัสดุ อ่ื น ๆ ห้ ามนำ �ส่ วนประกอบที่ ใช้ แล้ วใส่กลั บเข้ า
ไปยั งบรรจุ ภั ณฑ์ เดิ ม กำ �จั ดวัสดุ เหลื อใช้ ด้ วยวิ ธี ที่
เหมาะสม
• หลี กเลี่ ยงแสงแดดหรื อแหล่งความร้ อนใกล้เคี ยง อายุ การเก็ บรั กษาจะลดลงหากจั ด
เก็ บไม่ถู กต้อง
• หากไม่นำ�ซี เมนต์ส่วนเกิ นบริ เวณใต้เหงื อกออก อาจจำ�เป็ นต้องทำ �หั ตถการทางทั นต
กรรมเพื่ อแก้ ไข
• ผลิ ตภั ณฑ์ นี้ เป็ นอุ ปกรณ์ ท่ี ต้องสั่ งโดยแพทย์ ใช้ ใบสั่ งจากแพทย์ เท่านั ้ น
คำ �เตื อน:
• วัสดุท่ี มี ยู จี นอลสามารถยั บยั ้ งกระบวนการเกิ ดพอลิ เมอร์ ของ NexTemp® ได้
• สำ �หรั บใช้ โดยทั นตแพทย์ ที่ ผ่ านการฝึ กอบรม
เท่านั ้ น
• ห้ ามใช้ หลั งพ้ นอายุ การเก็ บรั กษาที่ ระบุไว้ บนฉลาก/บรรจุ ภั ณฑ์ ของผลิ ตภั ณฑ์
อาการไม่พ งึ ประสงค์:
อาการไม่พ งึ ประสงค์อาจรวมถึง แต่ ไม่จ �ำ กัดเพ ยี ง:
• การอั กเสบของเนื ้ อเยื่ ออ่อน
• ปฏิ กิ ริ ยาการแพ้ ตอ่ วัสดุ NexTemp® ล้ างบริ เวณ
ที่ สั มผั สกั บผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อนำ �วัสดุ ออกให้ หมด หากสั งเกตพบว่ามี อาการแพ้ ควร
ปรึ กษาแพทย์
ทั นที และหยุดใช้ กั บผู้ ป่ วยรายนี ้
• อาการปวด ความรู้ สึ กไม่สบาย และ/หรื อความรู้ สึ ก
ผิ ดปกติ อั นเนื่ องมาจากการมี NexTemp®
ก่อนใช้ งาน:
• ฆ่าเชื ้ อเครื่ องจ่ายกระบอกฉี ดยาโดยใช้กระบวนการฆ่าเชื ้ อระดับกลาง (การสั มผัสกับ
น้ำ �ยา) ตามที่ ศูนย์
ควบคุมโรคแนะนำ � และใช้ปลอกพลาสติกสำ �หรับ
ป้ องกันบนกระบอกฉี ดยา
• ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่าได้ ใส่ส่ วนสวมปลายอั นใหม่ ไว้ ท่ี ปลายเครื่ องจ่ายสำ �หรั บการใช้
งานแต่ละครั ้ ง
วั สดุ :
ตำ �รั บซี เมนต์เรซิ นที่ ไม่มี ยู จี นอลซึ่ งมี ฟลู ออไรด์ โพแทสเซี ยมไนเตรต และคลอร์
เฮกซิ ดี น

คำ �แนะนำ �การใช้ งาน (โปรดปฏิ บั ติ ตามอย่ างระมั ดระวั ง)
1. ทำ�การเตร ยี มฟ น
ั และสร า้ งการบ รู ณะชั ว่ คราวให เ้ สร จ็ ก่อนท ี จ่ ะดันซ เี มนต์ผสม
ออกมา
2. ทำ�ให้ฟันแห้งและแยกฟันที่ เตรี ยม ระมัดระวังที่ จะ
ไม่ทำ�ให้การเตรี ยมแห้งหรื อปล่อยให้แห้งมากเกินไป
3. ถอดฝาปิ ดออกจากกระบอกฉี ดยาผสม
อั ตโนมั ติ แบบกระบอกคู่ และพั กไว้กอ่ น ดั นวัสดุท่ี ยั งไม่ ได้ผสมออกมาปริ มาณเล็ ก
น้ อยเพื่ อให้ แน่ ใจว่าไม่มี สิ่ งกี ดขวางการไหลทั ้งจากส่ วนประกอบหลั ก (base) และ
ส่ วนตั วเร่งปฏิ กิ ริ ยา (catalyst) ของกระบอกที่ เกี่ ยวข้ อง
4. ต่อปลายสำ �หรั บการจ่ายในการผสมอั ตโนมั ติ และล็ อคเข้ าที่ ด้ วยการบิ ด 90 องศา
(quarter turn)
5. ดั นชั ้ นบาง ๆ ของซี เมนต์ ท่ี ผสมอั ตโนมั ติ ลงบน
พื ้ นผิ วด้ านในที่ สะอาดของการบู รณะชั่ วคราว คุ ณมี เวลาทำ �งานประมาณ 45
วิ นาที หลั งจากดั นซี เมนต์ผสมออกมา
6. จั ดการบู รณะชั่ วคราวให้ เข้ าที่ อย่ างแน่ นหนา การเซตตั วขั ้ นต้ นของเจลจะเกิ ด
ขึ ้ นภายใน 2 ถึ ง 2.5 นาที หลั งการจั ดให้ เข้ าที่ ควรเริ่ มการทำ �ความ
สะอาดซี เมนต์ส่ วนเกิ นทั นที หลั งจากระยะการเซตตั วของเจลนี ้
7. การเซตตั วของซี เมนต์ขั ้นสุดท้ ายจะเกิดขึ ้ นระหว่าง 4 และ 5 นาที หลังจากการจัด
ตำ�แหน่งการบู รณะ
ชั่ วคราวให้เข้ าที่ เวลาการเซตตั วขั ้นสุดท้ ายถู ก
กำ�หนดภายในปาก เวลาของการเซตตั วที่ อุณหภู มิ
โดยรอบนั ้ นแตกต่างกันและไม่ ได้แสดงถึ งภาวะทางคลิ นิก
8. ถอดส่ วนสวมปลายสำ �หรั บการผสมที่ ใช้ แล้ วออกจากกระบอกฉี ดยาผสมอั ตโนมั ติ
แบบกระบอกคู่ และแทนที่ ด้ วยฝาปิ ดเดิ ม
ข้ อแนะนำ �ในการผสมด้ วยมื อที่ เป็ นทางเลื อก:
1. ทำ�การเตร ยี มฟ น
ั และสร า้ งการบ รู ณะชั ว่ คราวให เ้ สร จ็ ก่อนท ี จ่ ะดันซ เี มนต์ผสม
ออกมา
2. ทำ �ให้ ฟันแห้ งและแยกฟันที่ เตรี ยม ระมั ดระวั งที่ จะ
ไม่ทำ �ให้ การเตรี ยมแห้ งหรื อปล่อยให้ แห้ งมาก
เกิ นไป
3. ถอดฝาปิ ดออกจากกระบอกฉี ดยาผสมอัตโนมัติ แบบกระบอกคู่ และพั กไว้กอ่ น ดัน
วัสดุท่ี ยั งไม่ ได้ผสม
ออกมาปริ มาณเล็กน้ อยเพื่ อให้แน่ ใจว่าไม่มี สิ่ งกีดขวางการไหลทั ง้ จากส่ วนประกอบ
หลัก (base) และส่ วนตั วเร่งปฏิกิ ริ ยา (catalyst) ของกระบอก
ที่ เกี่ ยวข้อง
4. วางปลายด้ านจ่ายของกระบอกฉี ดยาแบบกระบอกคู่ ลงบนแผ่นกระจกหนาที่ สะอาด
หรื อแผ่นสำ �หรั บการผสมที่ สะอาด ดั นฐานและตั วเร่งปฏิ กิ ริ ยาใน
ปริ มาณที่ เหมาะสมลงบนพื ้ นผิ วที่ เลื อกสำ �หรั บการผสม โปรดแน่ ใจว่าได้ หลี ก
เลี่ ยงการปนเปื ้ อนข้ ามระหว่างรู เปิ ดของฐานและกระบอกของตั วเร่งปฏิ กิ ริ ยาที่
อยู่ ใกล้กั น ปิ ดฝาของกระบอกฉี ดยาด้ วย
ฝาปิ ดเดิ มอี กครั ้ ง
5. ใช้ ไม้ พายที่ สะอาดหรื อแท่งผสม ผสมส่ วนประกอบ
สองส่ วนเข้ าด้ วยกั นให้ เป็ นครี มเนื ้ อเดี ยว
6. ใช้ แท่งผสมหรื อแปรง ทาชั ้ นบาง ๆ ของซี เมนต์ ท่ี ผสมลงบนพื ้ นผิ วด้ านในที่
สะอาดของการบู รณะชั่ วคราว คุ ณมี เวลาทำ �งานประมาณ 45 วิ นาที หลั งจากดั น
ซี เมนต์ผสมออกมา
7. จั ดการบู รณะชั่ วคราวให้ เข้ าที่ อย่ างแน่ นหนา การเซตตั วของเจลเกิ ดขึ ้ นภายใน 2
ถึ ง 2.5 นาที หลั งการจั ดให้ เข้ าที่ ควรเริ่ มการทำ �
ความสะอาดซี เมนต์ส่ วนเกิ นทั นที หลั งจากระยะการเซตตั วของเจลนี ้

8. การเซตตั วของซี เมนต์ ขั ้ นสุดท้ ายจะเกิ ดขึ ้ นระหว่าง 4 และ 5 นาที หลั งจากการ
จั ดตำ �แหน่ งการบู รณะ
ชั่ วคราวให้ เข้ าที่ เวลาการเซตตั วขั ้ นสุดท้ ายถู ก
กำ �หนดภายในปาก เวลาของการเซตตั วที่
อุ ณหภู มิ โดยรอบนั ้ นแตกต่างกั นและไม่ ได้แสดงถึ งภาวะทางคลิ นิ ก
การเก็ บรั กษา:
• สามารถเก็ บรั กษา NexTemp® ไว้ ได้ ในช่ วงอุ ณหภู มิ 4°C (39°F) - 24°C (75°F)
• อย่ าเก็ บรั กษาไว้ ในที่ อุ ณหภู มิ สู งกว่า 24°C (75°F) ห้ ามแช่แข็ ง
• ปล่อยให ว้ สั ดุอ น
ุ่ ข ึ น้ จนถึงอุณหภ มู ห
ิ อ้ งก่อนการ
ใช ง้ าน
อายุการเก็ บรั กษา:
• NexTemp® มี อายุ การเก็ บรั กษา 2 ปี (24 เดื อน) นั บจากวั นที่ ผลิ ต
• ห้ ามใช้ ผลิ ตภั ณฑ์ หลั งจากหมดอายุ ดู วั นหมดอายุ
บนฉลากของผลิ ตภั ณฑ์
สำ �หรั บข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม:
สำ �หรั บเอกสารข้ อมู ลความ
ปลอดภั ยหรื อคำ �แนะนำ �การใช้ กรุณาเข้ าไปที่ เว็ บไซต์
www.premierdentalco.com หรื อโทรติ ดต่อ
Premier ได้ ที่ 610-239-6000
สั ญลั กษณ์

ความหมายของสั ญลั กษณ์
วันหมดอายุ
ผ ผู ้ ลิต
หมายเลขชุดการผลิต
ข้ อควรระวั ง: ดู คำ �แนะนำ �การใช้ งาน
ขี ดจำ �กัดบนและล่างของอุ ณหภู มิ สำ �หรั บการใช้
งาน การจั ดเก็ บ และการขนส่ ง
สารที่ ทำ �ให้ ไวต่อการกระตุ้ นของผิ วหนั ง มี ฤทธิ์
ระคายเคื อง (ผิ วหนั งและดวงตา)
24˚C
75˚F

10˚C
50˚F

เก็ บให้ พ้ นแสงแดด
ดู คำ �แนะนำ �การใช้ งานได้ ท่ี
www.premierdentalco.com
ข้ อควรระวั ง: กฎหมายของรั ฐบาลกลาง
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กาจำ �กัดให้ จำ �หน่ าย
อุ ปกรณ์ นี้ โดยแพทย์ หรื อตามคำ �สั่ งของแพทย์
เท่านั ้ น

