Heliosit®
Orthodontic

Фотополімерний зв’язуючий матеріал для брекетів
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Опис
Фотополімерний високопрозорий однокомпонентний зв’язуючий матеріал для брекетів в
ортодонтії.
Склад
Матриця мономеру складається з уретанового диметакрилату, Bis-GMA і
декандіолдиметакрилату (85% мас.). Наповнювач складається з високодисперсного діоксиду
кремнію (14% мас.).
Додатковим вмістом є каталізатори та стабілізатори (1% мас.).
Показання:
Heliosit Orthodontic використовується для склеювання брекетів.
Протипоказання:
Якщо відомо, що пацієнт має алергію на будь-який з інгредієнтів Heliosit Orthodontic,
матеріал не повинен використовуватись.
Побічні ефекти:
Системні побічні ефекти невідомі на сьогодні. В індивідуальних випадках, алергічні реакції
на композитні матеріали можливі.
Взаємодія
На сьогоднішній день невідомо.
Застосування:
1. Ретельно очистіть поверхню емалі.
2. Ізолюйте бавовняними рулонами та продуйте повітрям.
3. Протравіть поверхню емалі (наприклад, з Total Etch від 30 до 60 секунд). Можливо, треба
буде сильно фторизовану емаль протравлювати довше.
Примітка: Поверхня протравленої емалі повинна мати вигляд крейдових плям. Якщо це не
так (наприклад, через забруднення слиною), протравіть ще 30 секунд.
4. Ретельно промийте та просушіть протравлену поверхню емалі.

5. Нанесіть Heliosit Orthodontic на нижню поверхню металевого брекету, очищену відповідно
до інструкцій виробника.
Примітка: Підготуйте керамічні брекети відповідно до інструкцій виробника.
6. Покладіть брекет на поверхню зубів. Затвердіть галогеновим світлом (наприклад, Astralis)
від цервікальної області впродовж 20 секунд, щоб зафіксувати брекет на місці. Для повної
полімеризація, освітлюйте ще 20 секунд з боку різців.
Після другої фази полімеризації сила зв'язку матеріалу достатньо висока, щоб дозволити
усунення надлишків та вплив прямих навантажень, необхідних для корекції позиціонування
зубів.

Увага
Уникати контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою / слизовою оболонкою або
очами. Неполімеризований, Heliosit Orthodontic може мати трохи дратівливий ефект і
викликати a сенсибілізуючу реакція на метакрилати.
Примітки
• Закрийте шприци з Heliosit Orthodontic відразу після використання
• Вплив світла може спричинити передчасну полімеризацію.
• Брекети повинні бути підготовлені (очищені) відповідно до вказівки виробника брекету.
Зберігання
• Зберігати при температурі 2-28 ° С / 36-82 ° F.
• Термін зберігання: див. Дату закінчення терміну дії
• Не використовуйте Heliosit Orthodontic після зазначеної дати закінчення терміну дії.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Тільки для стоматологічного вживання.
Дата підготовки інформації:
07/2003
Виробник
Ivoclar Vivadent AG
9494 Шаан / Ліхтенштейн
Застереження: Федеральний закон США обмежує продаж або замовлення цього препарату
тільки ліцензованим стоматологом.
Матеріал розроблений виключно для використання в стоматології. Обробка повинна здійснюватися
суворо відповідно до Інструкції з використання. Відповідальність не може бути прийнята на
відшкодування збитків, що виникли внаслідок недотримання Інструкції або обумовленої області
застосування. Користувач несе відповідальність за тестування продуктів на їх придатність та
використання для будь-яких цілей, які прямо не зазначені в Інструкціях.
Опис та дані не є гарантією властивостей і не є обов'язковими.

Цим засвідчується, що вищенаведений переклад відповідає текстові
оригіналу англійською мовою.
Начальник відділу іноземних перекладів Дніпропетровської торговопромислової палати
С.Г.Безкоровайний
Україна, 49044, Дніпро, вул.Шевченка, 4
Дніпропетровська торгово-промислова палата,
Відділ перекладів
тел: 056 374 94 26

