Десенситайзер

Інструкція з використання

Відповідає ISO 4049, EN ISO 4049
Тільки для використання в стоматології.
Увага! Федеральний закон США забороняє продаж цього пристрою особам, які не є
ліцензованими стоматологами.
Виготовлено в Ліхтенштейні
"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн

628549/0610/WE3/H

Опис
Telio CS Desensitizer з'явився при розробці дентинного адгезиву для Syntac®, і
призначений для зняття або зменшення чутливості дентину або післяопераційної
чутливості. Telio CS Desensitizer може бути використаний при виконанні тимчасових
реставрацій, фіксації/цементуванні постійних протетичних робіт, при терапії прямого
пломбування й на чутливих шейках зубів. Telio CS Desensitizer - це прозора рідина, яка
наноситься на поверхню дентину (можна покривати також і емаль).

Склад
Telio CS Desensitizer містить поліетиленглікольдіметакрилат і глютаральдегід у водяному
розчині.

Показання
Зняття або зменшення чутливості дентину або післяопераційного болю при виконанні
-

тимчасових реставрацій

-

фіксації / цементуванні реставрацій, виконаних у лабораторії

-

терапії прямого пломбування

-

на чутливих шейках зуба

Протипоказання:
-

при існуючій алергії або непереносимості компонентів продукту

-

якщо причиною болю є запалення пульпи / будь-яке запалення.

Побічні дії
У рідких випадках компоненти Telio CS Desensitizer можуть привести до чутливості в
пацієнтів, які мають до неї схильність. У цих випадках від наступного застосування
матеріалу слід відмовитися

Взаємодія з іншими препаратами
Може відбуватися взаємодія з іншими матеріалами, нанесеними на тканини зуба
(адгезиви, цементи, тимчасові реставраційні матеріали, пломбувальні матеріали). У
результаті це може вплинути, наприклад, на зчеплення адгезивів або цементів.
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Використання
а)

Короткий опис роботи з Telio CS Desensitizer
-

-

Перед виконанням тимчасових реставрацій, фіксацією, при терапії
прямого пломбування (пломби з амальгами, цементу):
-

Поверхні дентину повинні бути чистими й сухими. Необхідно
забезпечити й зберігати сухість робочого поля (наприклад, за допомогою
ватяних тампонів).

-

Нанести Telio CS Desensitizer на дентин і втирати в поверхню протягом
10 секунд відповідним інструментом (пензликом, аплікаційним брашем).

-

Надлишки обережно обдути / підсушити струменем повітря. Дентин
не пересушувати.

-

Продовжувати намічене лікування (тимчасова реставрація / фіксація,
цементування, пряма реставрація)

Чутливі шейки зуба:
-

Поверхні дентину повинні бути чистими й сухими. Необхідно
забезпечити й зберігати сухість робочого поля (наприклад, за допомогою
ватяних тампонів)

-

Нанести Telio CS Desensitizer на дентин і втирати в поверхню протягом
10 секунд відповідним інструментом (пензликом, аплікаційним брашем)

-

20 секунд почекати (для кращого проникнення Telio CS Desensitizer у
дентин шийок зуба й корінь, який часто буває склерозованим і
труднопрохідним)

-

Надлишки обережно обдути / підсушити струменем повітря. Дентин
не пересушувати.

-

Лікування при необхідності повторити, якщо скарги повторюються або є
персистентними (зберігаються тривалий час).

б)

Докладний опис використання для кожного виду показань

1.

Тимчасові реставрації
Telio CS Desensitizer допомагає зробити етап тимчасової реставрації для пацієнта
більше комфортним завдяки зменшенню чутливості препарованих, а в деяких
випадках і відкритих поверхонь дентину.
-

препарування порожнини / опорного зуба

-

одержання зліпка - за бажанням - після препарування або після нанесення
desensitizer (див. розділ Поради)

-

Поверхні дентину повинні бути чистими й сухими. Необхідно забезпечити й
зберігати сухість робочого поля (наприклад, за допомогою ватяних тампонів).
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-

Нанести Telio CS Desensitizer на дентин і втирати в поверхню протягом 10
секунд відповідним інструментом (пензликом, аплікаційним брашем).

-

Надлишки обережно обдути/ підсушіть струменем повітря. Дентин
не пересушувати.

-

Створення тимчасової реставрації / тимчасова фіксація.

Поради

2.

-

Тимчасові матеріали світлового отвердження Inlay і Onlay від Ivodar Vivadent
після нанесення Telio CS Desensitizer мають більш сильну адгезію з
порожниною, ніж без застосування Telio CS Desensitizer, проте, під час
другого візиту вони без проблем можуть бути видалені.

-

якщо використовується тимчасовий матеріал світлового отвердження для
коронок і мостовидних протезів, Telio CS Desensitizer слід наносити тільки
після виготовлення тимчасової реставрації. Інакше в процесі виготовлення
тимчасової реставрації матеріал при репонуванні зліпка в процесі
схоплювання/ світлової полімеризації може прилипнути до зуба й видалити
його можна буде тільки з дуже великими зусиллями.

-

Використання Telio CS Desensitizer з конструкціями постійного носіння - ніяк
не впливає на вибір фіксуючого матеріалу або на успішність фіксації постійної
конструкції під час другого візиту; можуть використовуватися й традиційні, і
адгезивні фіксуючі системи.

-

Нанесення Telio CS Desensitizer на емаль не викликає проблем і не шкодить
наступним етапам лікування й матеріалам (надлишки desensitizer ретельно
видалити / підсушити)

-

Telio CS Desensitizer можна наносити до або після одержання зліпка. Товщина
шару desensitizer мінімальна (точність реставрації залишається незмінною
при нанесенні Desensitizer після одержання зліпка), випадки взаємодії
desensitizer з лужними матеріалами не відомі (при нанесенні до одержання
зліпка).

Фіксація / Цементування
(Застосування в комбінації із традиційними цементами, наприклад, фосфатцементом або склоіономірним цементом)
-

Видалити тимчасову конструкцію

-

Почистити область препарації, наприклад, щіточкою, гумовою чашечкою,
чистячою пастою.

-

Поверхні дентину повинні бути чистими й сухими. Необхідно забезпечити й
зберігати сухість робочого поля (наприклад, за допомогою ватяних тампонів).

-

Нанести Telio CS Desensitizer на дентин і втирати в поверхню протягом 10
секунд відповідним інструментом (пензликом, аплікаційним брашем).
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-

Надлишки обережно обдути / підсушити струменем повітря. Дентин
не пересушувати.

-

Примірити реставрацію

-

Цементувати реставрацію відповідним матеріалом (фосфат-цементом,
склоіономірним цементом, карбоксилат-цементом, посиленим склоіономірним
цементом)

Поради
-

3.

Нанесення Telio CS Desensitizer на емаль не викликає проблем і не шкодить
наступним етапам лікування й матеріалам (надлишки desensitizer ретельно
видалити / підсушити)

Терапія пломбування
а)

б)

застосування в комбінації з амальгамою, склоіономірними
пломбувальними матеріалами і т.п.:
-

Препарування, ексцизія тканин, уражених карієсом

-

Поверхні дентину повинні бути чистими й сухими. Необхідно
забезпечити сухість робочого поля (коффердам, наприклад, OptraDam®
Plus)

-

Нанести Telio CS Desensitizer на дентин і втирати в поверхню протягом
10 секунд відповідним інструментом (пензликом, аплікаційним брашем).
Нанесення Telio CS Desensitizer на емаль не викликає проблем і не
шкодить наступним етапам лікування й матеріалам.

-

Надлишки обережно обдути/ підсушити струменем повітря.
Дентин не пересушувати.

-

При необхідності зробити підкладку

-

Поставити пломбу

застосування в комбінації з дентинними адгезивами:
Telio CS Desensitizer може використовуватися також у комбінації з
дентинними адгезивами. При цьому Telio CS Desensitizer виконує
функцію зволожуючого агента й поставляє після просушування, а в
окремих випадках і пересушування дентину, необхідну кількість рідини.
-

Telio CS Desensitizer втирати в дентин протягом 10 секунд.

-

Надлишки обережно обдути

-

підсушити струменем повітря.

-

Використовувати адгезив відповідно до рекомендацій виробника.
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Запобіжні заходи
Telio CS Desensitizer містить глютаральдегід, який шкідливий для здоров'я при вдиханні й
проковтуванні. Уникати контакту зі шкірою, слизовою оболонкою й очами. При контакті з
очами їх відразу ж промити великою кількістю води й звернутися до лікаря. Можлива
поява чутливості при повторному контакті зі шкірою й вдиханні.
Звичайні медичні рукавички не захищають від ефекту чутливості на метакрилати.

Умови зберігання
-

тривалість зберігання - строк придатності див. на етикетці / упакуванні

-

після закінчення строку придатності, Telio CS Desensitizer використовувати не
можна.

-

пляшечку після використання відразу ж закривати

-

температура зберігання 2-28°С

Зберігати в місці, недосяжному для дітей!
Для використання тільки в стоматології!
Дата складання інструкції: 06/2010, Перегляд 1
Виробник
"Івоклар Вівадент АГ",
FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн
Продукт був розроблений для застосування в стоматології й підлягає використанню тільки
відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за застосування в інших
цілях або використання, не відповідне інструкції. Крім того, споживач зобов'язаний під свою
відповідальність перевірити продукт перед його використанням на відповідність і можливість
застосування для поставлених цілей, якщо ці цілі не вказані в інструкції з використання.
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