Склоіономірний цемент світлового отвердження

Інструкція з використання

Тільки для використання в стоматології.
Увага: Федеральний закон США дозволяє продавати цей пристрій
тільки для ліцензованих стоматологів.
Виготовлено в Ліхтенштейні.
"Івоклар Вівадент АГ", FL-9494 Шаан / Ліхтенштейн

556281/0310/WE3/G

Опис
Vivaglass Liner - це склоіономірний цемент світлового отвердження, який особливо добре
придатний для створення підкладок (Lining).

Склад
Порошок
Алюміній-силікатне скло
Каталізатор і пігменти
Рідина
НEМА
Поліакрилові кислоти
Вода
Діметакрилати
Каталізатор

Показання
Склоіономірний цемент світлового отвердження для підкладок.

Протипоказання
Використання Vivaglass Liner протипоказане:
-

якщо неможливо працювати відповідно до запропонованого способу роботи.

-

при відомій алергії на компоненти Vivaglass Liner.

-

при прямому нанесенні на близький до пульпи дентин або на відкриту пульпу.

Побічні дії:
У рідких випадках компоненти Vivaglass Liner можуть привести до чутливості. У цих
випадках від наступного застосування цього матеріалу слід відмовитися.

Взаємодія з іншими матеріалами
Речовини, які містять евгенол, можуть сповільнювати полімеризацію.

Застосування
1.

Препарування порожнини
Проведіть ексцизію каріозних тканин звичайним чином. Оскільки Vivaglass Liner
утворює хімічний зв'язок із тканинами зуба, створення механічної ретенційності не
потрібно.
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2.

Забезпечення сухості
Забезпечте сухість зубів за допомогою коффердама (наприклад, OptraDam Plus)
або ватяних тампонів.

3.

Очищення й просушування порожнини
Порожнину почистити звичайним чином струменем води й висушити
(не пересушувати).

4.

Захист пульпи
У випадку глибокого препарування близькі до пульпи ділянки закрити невеликою
кількістю препарату, що містить гідроксид кальцію.

5.

Замішування
Співвідношення змішування порошок/рідина: стандартне співвідношення
порошок/рідина 1,4 г / 1.0 г. Така консистенція досягається змішуванням повної
мірної ложки порошку Vivaglass із краплею рідини. При поміщенні краплі рідини в
порошок уникайте утворення бульбашок. Пляшечку слід тримати вертикально,
отвором униз.
Помістіть необхідну кількість порошку/рідини на блок для змішування. Порошок
розділіть на дві рівні частини. Першу частину порошку змішуйте з усією рідиною
приблизно 5-10 секунд, потім додайте другу частину порошку і змішуйте наступні
10-15 секунд. Загальний час змішування не повинен перевищувати 20 секунд.
Більш густої консистенції можна досягти додаванням порошку. У результаті цього
скоротиться робочий час.

6.

Нанесення
Vivaglass Liner нанесіть за допомогою відповідного інструмента на препаровану
порожнину.

7.

Світлова полімеризація
Світлова полімеризація цементу Vivaglass Liner виконується протягом 20 секунд
при потужності світлового випромінювання більше ніж 500 мВт/см2 (наприклад,
bluephase у режимі LOP). Якщо шар прокладки більше 2 мм, застосовуйте техніку
нашарування.

8.

Пломбування
Пломбуйте композитом (наприклад, Tetric EvoCeram) або амальгамою звичайним
чином.
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Особливі вказівки
1.

При дозуванні рідини пляшечку тримати вертикально носиком униз. Щоб уникнути
утворення повітряних бульбашок, спокійно тримайте руку на відстані прибл. 5 см
над блоком для змішування й повільно натискайте на пляшечку.

2.

Якщо носик забився, протріть його вологою серветкою.

3.

Підвищені температури скорочують робочий час, знижені - подовжують.

4.

Компоненти не слід змішувати із традиційними склоіономірними цементами.

5.

Якщо після нанесення Vivaglass Liner використовується гель фосфорної кислоти
для підготовки емалі й дентину, рекомендується уникати його потрапляння на
Vivaglass Liner.

Запобіжні заходи
Уникати контакту неполімеризованого Vivaglass Liner зі шкірою, слизовою оболонкою й
очами. У неотвердженому стані має слабку подразнювальну дюя. При потраплянні в очі
негайно промийте водою й зверніться за консультацією до офтальмолога. Звичайні
медичні рукавички не є діючим захистом від чутливості на метакрилати.

Умови зберігання
-

Не використовуйте Vivaglass Liner після закінчення строку придатності.

-

Пляшечки з порошком і рідиною щільно закривати відразу ж після використання,
щоб захистити порошок від потрапляння вологи, а рідину - від випарування.

-

Впакування, яке вже використовувалось, зберігати при кімнатній температурі
2-28°С) у вертикальному положенні.

Зберігати в недосяжному для дітей місці!
Для використання тільки в стоматології!
Дата складання інструкції: 03/2010, Перегляд 1
Виробник:
"Івоклар Вівадент АГ"
FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн
Цей матеріал розроблений для застосування винятково в стоматології, й повинен
використовуватися точно відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе
відповідальності у випадку використання матеріалу не по інструкції або в непередбаченій області
застосування. Споживач несе власну відповідальність за тестування матеріалу на придатність його
застосування для будь-яких цілей, не вказаних явно в інструкції. Описи й наведені дані не є
гарантією властивостей.
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