Astrobrush®
Полірувальні щітки для оклюзійних та увігнутих поверхонь реставрацій

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Опис:
Astrobrush – полірувальні щітки для оклюзійних та увігнутих поверхонь реставрацій і,
зокрема, тріщин. Поліруючий ефект досягається полірувальнім середовищем (карбід
кремнію), яке було включено в щетину. Тому полірувальна паста не потрібна.
Форми:
Astrobrush доступний у трьох наступних формах:
-

Середня чашка

-

Мала чашка

-

Кінчик

Склад:
Щетина виконана з поліаміду з карбідом кремнію в якості абразивного матеріалу. Корпус
виготовлено з позолоченої латуні.
Показання:
- Полірування реставрацій, виготовлених з композитів, компомірів, кераміки та скляних
іономірних цементів
- Зняття екзогенного забарвлення в курсі профілактичного лікування
Протипоказання:
Якщо пацієнти відчувають алергію на будь-який з компонентів Astrobrush, продукт не слід
використовувати.

Побічні ефекти:
Невідомі на сьогоднішній день.
Застосування:
Середня чашка:
Для полірування реставрацій, виготовлених з композитів, компомірів, армованих смолою
скляних іономерних цементів, та кераміки. Цей полірувальник особливо підходить для
великих розмірів реставраційних поверхонь в області задньої зубної дуги.
Він також являє собою основний інструмент для видалення екзогенного знебарвлення в
процесі профілактичного лікування.
Мала чашка:
Для полірування передніх та пришийкових реставрацій та оклюзійної поверхні бокових
реставрацій з пофарбованими зубами. Видалення знебарвлення біля ясен в ході
профілактичного лікування.
Кінчик:
Для полірування глибоких, оклюзійних тріщин в бокових реставраціях з пофарбованими
зубами. Видалення екзогенного знебарвлення в проксимальних ділянках під час
профілактичного лікування.
Примітки:
- Рекомендована швидкість: 5000 об / хв.
- Використовуйте лише невеликий тиск
- Не використовувати зрошення водою
- Уникайте нагрівання
- Astrobrush здатний витримати обробку в автоклаві при температурі до 140 ° C (284 ° F)
- Полірувальна паста не потрібна
Увага:
Не вдихайте шліфувальний пил.
Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
Тільки для стоматологічного вживання.
Дата підготовки інформації:
08/2003
Ivoclar Vivadent AG
9494 Шаан / Ліхтенштейн
Цей продукт розроблений виключно для використання в стоматології і повинен використовуватися
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 продукту на його 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

