
Hemostat Gel

 SPECIAL RECOMMENDATIONS
The use of double cord pack technique is recommended. Place a smaller 
cord first, followed by a larger size. The small cord can be left in while the 
impression is taken and then removed.

 CONTRAINDICATIONS
• None.

 WARRANTY
The manufacturer warrants the quality of manufactured products. 
The adverse events inflicted by violation of user manual, storage 
conditions and other events inflicted by non-stipulated usage of the 
material are not the subjects of warranty. The customer is responsible 
for determination of suitability of this product for user’s application. 
Warranty conditions: the product does not comply with requirements 
declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces the 
defective material within warranty period.

 INDICATIONS
• Stopping bleeding and reducing inflammation in gum retraction, 

performing fingerprint procedures, restoring class V, and more.

• Reduction of excretion of sucral fluid during fixation of indirect 
adhesive restorations.

• The drug is intended for local application and can be used both 
with impregnated, and with impenetrable threads.

• It does not stain the sprained areas and tooth fabrics.

 СOMPOSITION
• Aluminum Sulfate U.S.P. – 25.0%

• 8-Hydroxyquinoline – 0.1%

• Colored Gel – ad 100%.

 DIRECTIONS FOR USE
• Attach delivery tip to Hemostat Gel syringe. 

• Apply a thin bead of gel directly into the sulcus area. 

• Select cord and pack into gel. Wait 2 – 6 minutes. If still bleeding, 
rinse with air/water spray and reapply gel. 

• Remove cord. Rinse and dry. 

• Take impression as usual.

 LIMITATION OF LIABILITY

The manufacturer’s liability is limited by only cases stipulated by direct 
legislation of the country. 

 STORAGE
• The bottle should be tightly closed immediately after use. Protect 

from direct light. 

• Store at temperature of 4 — 25 °C. 

• Shelf life at room temperature is 2 years.

• DO NOT FREEZE!

 RECYCLING
Dispose of the medical device in accordance with local / regional / 
national / international legal requirements.

 PACKING
• Hemostat Gel — 5 ml in syringe delivery tips.
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Hemostat Gel
(Гемостат Гель)

Gel lubricant for lubrication of the tool 
during instrumental retraction of the 
gums when removing silicone prints

Гель-лубрікант для змащування 
інструменту  при інструментальній 
ретракції ясен при знятті силіконових 
відбитків
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Для професійного використання в стоматології! 
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 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ
• Зупинка кровотечі та зменшення запальних явищ при здійсненні 

ретракції ясен, при проведенні процедур зі зняття відбитків, при 
реставраціях V класу та інше. 

• Зменшення виділення сукулярної рідини в ході фіксації непрямих 
адгезивних реставрацій. 

• Препарат призначений для місцевого застосування і може бути 
використаний як із просоченими, так і з непросоченими нитками. 

• Не забарвлює ділянки, що препаруються, та тканини зуба.

 СКЛАД
• Сульфат Алюмінію U.S.P. – 25,0% 

• 8-гідроксихінолін – 0,1% 

• Забарвлений гель з ароматом мигдалю – до 100%. 

 МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ
• Зафіксуйте канюлю на шприц. Видавіть тонку смужку гелю на 

ділянки слизової, які кровоточать. 

• Виберіть потрібний розмір нитки і упакуйте її в гель. Почекайте 2 
– 6 хвилин. 

• У випадку, якщо кровотеча триває, промийте ділянку водою з во-
до-повітряного пістолета і потім нанесіть гель повторно. 

• Видаліть нитку. Промийте оброблену ділянку і висушіть. 

• Знімайте відбитки згідно з загальноприйнятою методикою.

 СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
• Рекомендується використання як при стандартній техніці паку-

вання, так і при техніці пакування подвійної нитки. 

• При техніці пакування подвійної нитки упаковуйте спочатку нит-
ку малого розміру, а потім більшого. Нитка малого розміру може 
бути залишена при знятті відбитка, а потім видалена.

 ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не виявлено.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Уникайте контакту препарату зі шкірою та очима, оскільки це 

може спричинити подразнення. Якщо контакт все-таки стався, 
промийте ділянку великою кількістю води. 

• У випадку потрапляння препарату всередину спровокуйте блю-
вотний рефлекс або зверніться за допомогою до лікаря (відповід-
ної кваліфікації).

 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не 
поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог 
інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та 
інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу. 

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного про-
дукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для 
гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заяв-
леним виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний 
період підприємство-виробник робить заміну продукту.

 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на ви-
падки, прямо передбачені чинним законодавством країни.

 ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
• Зберігати при температурі 4 — 25 °C в захищеному від світла місці, 

щільно закривати ковпачок після використання. 

• Термін придатності — 2 роки. 

• НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

 УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними 
/ національними / міжнародними вимогами законодавства.

 УПАКОВКА
• Гемостат Гель в шприцах по 5 ml/мл.

Гемостат Гель


