
کلتوزل آریادنت
تعریف 

کلتوزل آریادنت یک ماده پرکننده موقت دندان 
است که بصورت شیمیایی سخت می شود. 

رادیواپک و تقریبا همرنگ دندان است.  
کلتوزل آریادنت محصولى با مواد پایه اکسید کلتوزل آریادنت محصولى با مواد پایه اکسید 
سولفات روى است و براي استفاده موقت کوتاه 
مدت ( حداکثر 1 تا 2 هفته) در نظر گرفته شده 

است.  
ترکیبات 

 یک گرم کلتوزل آریادنت حاوى مواد زیر است :  

ویژگى هاى فنى 
1/5HV  سختى ویکرز تحت فشار 5 نیوتن بار
سیل مارجینالى براى نمونه ها در حفره هاى سیل مارجینالى براى نمونه ها در حفره هاى 
شیشه اى پس از یک روز و دو روز به ترتیب 
0/56mm و 0/92mm و براى نمونه ها در لوله 
 1/34mm 0/96 وmm آزمایشگاهى به ترتیب

مى باشد. 
زمان الزم جهت سخت شدن سطح ماده 20 تا 30 

دقیقه است. 
زمان مناسب جهت قرارگرفتن تحت فشار زمان مناسب جهت قرارگرفتن تحت فشار 

جویدن 2 تا 3 ساعت است. 

موارد عدم کاربرد  
-وجود حساسیت ثابت شده نسبت به هر یک از 

مواد تشکیل دهنده کلتوزل آریادنت.  
- ترمیم هاى موقت طوالنى بیش از 2 هفته در 

دندان هاى زنده.   
- ترمیم هاى موقت وسیع و چند حفره اى که تا - ترمیم هاى موقت وسیع و چند حفره اى که تا 

زیر لثه گسترده اند.

اثرات جانبی 
کلتوزل آریادنت با جذب آب سخت می شود که کلتوزل آریادنت با جذب آب سخت می شود که 
می تواند، سبب درد زود گذر در دندان هاي زنده 
شود.بنابراین پیشنهاد می شود قبل از استفاده از 
کلتوزل آریادنت حفره دندان با اسپري آب 

مرطوب گردد. 
کلتوزل آریادنت در حین سخت شدن انبساط  
می یابد که باعث بوجود آمدن یک ترمیم بسیار یابد که باعث بوجود آمدن یک ترمیم بسیار 
متراکم با سیل مارجینالی خوب می شود، بنابراین 
باید مراقب لبه هاي نازك مینا در حین تراش 
حفره بود زیرا عدم حذف این لبه ها، شکستن مینا 
در اثر انبساط کلتوزل آریادنت را به دنبال خواهد 

داشت. 

تداخل با مواد دیگر 
تداخلی با مواد دیگر شناخته نشده است.   

آماده سازى  
 روند آماده کردن حفره به نوع ترمیم بستگى 

دارد.  

کاربرد کلتوزل آریادنت از ظرف شیشه اى 
مقدار مورد نیاز کلتوزل آریادنت را به کمک مقدار مورد نیاز کلتوزل آریادنت را به کمک 
اسپاتول از ظرف شیشه اى بیرون آورده و بر روى 
یک سطح (مثال پد یکبار مصرف) قرار دهید. 
بالفاصله درب ظرف شیشه اى را ببندید تا از 
سخت شدن سطح کلتوزل آریادنت جلوگیرى 

گردد.  

 (F) روش کاربرد کلتوزل آریادنت
حفره دندانی را با اسپري آب مرطوب حفره دندانی را با اسپري آب مرطوب 
ننمائید.کلتوزل آماده شده را به کمک اسپاتول از 
روي پد برداشته و به کمک یک کندانسور داخل 
حفره فشرده ننمایید و با فشار مالیم به دیواره 
حفره ها بچسبانید. با یک اسکیلر، اضافی ماده را 
از سطح اکلوزال بردارید. پیشنهاد می شود که 
حفره هاي دندانی بسیار عمیق را تا کف حفره پر 
ننمایید تا کلتوزل راحت تر از حفره برداشته شود. ننمایید تا کلتوزل راحت تر از حفره برداشته شود. 
براى این کار بهتر است کمى پنبه کف حفره قرار 

داده آنگاه کلتوزل آریادنت را بکار برید. 

سخت شدن 
سطح کلتوزل آریادنت پس از گذشت 20 تا 30 
دقیقه با جذب آب ( مثال بزاق) سخت می شود. 
پس از گذشت2 تا 3 ساعت می توان ترمیم موقت 

را تحت فشار جویدن قرار داد.

 نکات ضروري : 
1- به علت مقدار کم مورد استفاده و عدم سمیت، 

بلعیدن کلتوزل خطري ندارد. 
2 در صورت تماس مستقیم با مخاط دهان،  در صورت تماس مستقیم با مخاط دهان، 

شستشو با آب کافی است. 
3- در صورت تماس، چشم را با آب فراوان به 
مدت10 دقیقه شستشو دهید و بالفاصله بیمار را 
نزد پزشک متخصص چشم و یا بیمارستان ارجاع 

دهید. 
  

ویژگى هاى سمى
هیچ سمیت و حساسیتى شناخته نشده است. 
دردکوتاه مدت، به جذب آب داخل حفره 
دندانی در حین سخت شدن مربوط است. 

نگهداري
-کلتوزل آریادنت باید در ظرف شیشه اي کامال  
درب بسته و در دماي کمتر از 23C و 70Fو 

رطوبت نسبی کمتر از  %50 قرار گیرد. 
-در برابر نور خورشید یا مجاور منابع حرارتی 

قرار ندهید. 
-کلتوزل آریادنت تا زمان تاریخ انقضاء که بر بر 
روي بسته بندي ذکر شده است ویژگی هاي 

خود را حفظ خواهد کرد. 
-دور از دسترس کودکان نگهدارى شود. 

-پس از هر بار استفاده درب شیشه اى را محکم 
ببندید.  

عالمت گذاري
تاریخ انقضاء و شماره سریال بر روي بسته ها ها 

ذکرشده اند. 

پیشگیري از آلودگی 
      

      در نظر گرفتن موارد ذیل بهترین شرایط 
بهداشتی در زمان استفاده از کلتوزل آریادنت 

را در اختیار شما می گذارد. 
مقدار الزم ماده را نباید نزدیک صندلی بیمار از  
جاي خود خارج نمود، بهترین محل براي انجام 

این کار محل وسیله ها است. 
به هیچ عنوان ماده اضافی را به ظرف شیشه اي، 

باز نگردانید.
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محصولى از شرکت آسیا شیمى طب  

l

0.37 g
0.15 g
0.28 g
0.03 g
0.13 g
0.04 g
<0.01 g<0.01 g



Batch number

Dibutyl phethalate
Polyvinyl - acetate - 
chloride - copolymer

Technical Data
Vickers hardnees under 5 N load:
1.5 HV
Marginal sear after    1 day       2 days
samples in glass cavities: 
                                       0.56 mm     0.92 mm
sampies in glass test tubes:sampies in glass test tubes:
                                              0.96 mm    1.34 mm
Surface hardens within:           20-30 min
Subiectiod to mastication pressure
after:                                                              2-3 h

Date of isssue
4-2018


