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DISSOL 
Materiał do usuwania resztek gipsu i alginatów.  

 Charakterystyka produktu: Chromatyczny materiał do usuwania resztek 
gipsów z protez dentystycznych lub alginatów z łyżek wyciskowych. Eliminuje 
potrzebę uciążliwego i pracochłonnego mechanicznego usuwania resztek 
gipsu i alginatu. W czasie rozpuszczania gipsów lub alginatów roztwór 
roboczy ulega stopniowemu odbarwieniu. Preparat można używać 
wielokrotnie aż do czasu utraty barwy. 

Przeznaczenie:  
Usuwanie resztek gipsów z protez dentystycznych lub ich elementów po 
polimeryzacji  
Usuwanie resztek masy alginatowej z łyżki wyciskowej po pobraniu wycisku. 

Przeciwwskazania: Preparatu nie powinny używać osoby uczulone na 
którykolwiek z jego składników. 

Opakowanie: 1000 g proszku, instrukcja użycia. 

Skład chemiczny: Cytrynian sodu z dodatkiem substancji stabilizujących oraz 
chromatycznych. 

Proporcje mieszania: 
Gipsy: 1 część proszku na 2 części wody 
Alginaty: 1 część proszku na 10 części wody 

Sposób użycia: 
Przygotowanie roztworu roboczego: 
Przygotować w zależności od potrzeb i przeznaczenia roztworu roboczego 
odpowiednie naczynie do jego sporządzenia. Do ciepłej wody w naczyniu 
dodać wynikającą z proporcji wg przeznaczenia roztworu ilość proszku i 
dokładnie wymieszać do jego rozpuszczenia. Wyższa temperatura wody 
ułatwia rozpuszczanie proszku. Uzyskany po rozpuszczeniu proszku w wodzie 
roztwór jest gotowy do użytku. 

UWAGA: w przypadku zbyt twardej wody przy wyższym stężeniu proszku 
może wytrącać się osad kamienia wodnego. W takim przypadku zaleca się 
najpierw zagotować wodę w celu zmniejszenia ilości kamienia a jeżeli to nie 
pomoże wskazane jest używanie wody odmineralizowanej lub destylowanej. 

Usuwanie resztek gipsów 
Protezę lub inny czyszczony przedmiot umieścić w roztworze roboczym i 
pozostawić na około 24 godziny. W przypadku grubej warstwy gipsu, w celu 
przyspieszenia reakcji należy od czasu do czasu zamieszać płyn. 
Oczyszczony przedmiot dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą. 

 

 



Usuwanie resztek alginatów 
Łyżkę wyciskową lub inny czyszczony przedmiot zanurzyć w roztworze 
roboczym i pozostawić na około 2 godziny, a następnie spłukać pod bieżącą 
wodą. 

Zagrożenia i przeciwdziałanie 
- Preparat oraz sporządzony z niego roztwór roboczy z reguły nie powoduje 

skutków ubocznych przy kontakcie ze skórą, niemniej jednak u osób 
wrażliwych na składniki wyrobu może powodować reakcje alergiczne. Może 
powodować podrażnienia przy kontakcie z oczyma oraz oddziaływać 
szkodliwie w przypadku spożycia.  

- Stosować zasady dobrych praktyk laboratoryjnych w laboratoriach 
dentystycznych i pracowniach protetycznych.  

- Unikać kontaktu proszku oraz roztworu roboczego ze skórą oraz oczami.  
- Nie wdychać oparów roztworu roboczego.  
- Stosować rękawice lateksowe oraz okulary ochronne. 
- Miejsce kontaktu preparatu lub roztworu roboczego ze skórą zmyć dokładnie 

wodą i mydłem. Przy wystąpieniu reakcji alergicznej lub podrażnień 
skontaktować się z lekarzem. 

- W razie kontaktu preparatu z oczami przemyć je wodą. Kontakt z lekarzem 
jest wskazany w przypadku wystąpienia podrażnień.  

- W razie przypadkowego spożycia skontaktować się z lekarzem. 
- W przypadku osób nadwrażliwych na składniki wyrobu należy zachować 

ostrożność, a w szczególnych przypadkach zastosować inny materiał.  

Przechowywanie i postępowania z wyrobem 
- Proszek przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperaturze 5-
25

o
C w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

- Nie używać produktu po terminie ważności. 
- Roztwór roboczy przechowywać w specjalnych przeznaczonych do tego celu 

i oznakowanych naczyniach, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych 
i dzieci.  

Postępowanie z odpadami  
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 
Opakowanie kartonowe, tuba, instrukcja – możliwość recyklingu, usuwać jako 
odpad komunalny nie stanowiący zagrożenia.  
Preparat nie jest odpadem niebezpiecznym. Usuwać jako odpad komunalny 
nie stanowiący zagrożenia.  
 Zużyty roztwór roboczy nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i 
po wielokrotnym silnym rozcieńczeniu może być wylany do kanalizacji. 

 

 

 



Uwaga! 
Materiał do stosowania wyłącznie w pracach pomocniczych w 
gabinetach dentystycznych i pracowniach techniczno - dentystycznych. 

Instrukcje pisemne, słowne oraz informacje przekazywane w czasie 
prezentacji przez producenta wynikają z aktualnego poziomu techniki 
dentystycznej i technologii. Należy traktować je jako informacje obowiązujące. 
Informacje uzyskane od osób trzecich (ze względu na różny poziom ich 
uprawnień) nie zwalniają użytkownika od osobistego sprawdzenia czy 
preparat nadaje się do określonego przeznaczenia. Ponieważ jego stosowanie 
odbywa się bez możliwości kontroli ze strony producenta ogranicza to 
odpowiedzialność wytwórcy do wartości dostarczonego materiału. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy Zhermapol 
można uzyskać pod numerem tel.: 0 602 701 001. 

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres. 

Zhermapol Sp. z o.o posiada System Zarządzania Jakością zgodny z 
wymaganiami ISO 9001/ISO 13485 certyfikowany przez jednostkę 
notyfikowaną 0120, SGS United Kingdom Ltd, Systems and Services 
Certification.  


