Однокомпонентний праймер
для створення зв'язку
між склокерамікою й композитом

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
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Опис
Monobond-S - це однокомпонентний бондинг, який створює адгезивний зв'язок між
фіксуючим композитом (особливо у випадку використання Variolink N і Multilink N) і
непрямими реставраціями зі склокераміки й кераміки на основі дисиліката літію, а також
скловолоконними композитами.

Склад
Спиртовий розчин метакрилата силана.

Показання
Monobond-S є сполучним агентом і застосовується у випадках, коли потрібно створити
тривалий хімічний зв'язок між фіксуючим композитом і реставраціями зі склокераміки й
кераміки на основі дисиліката літію, композитами, а також скловолоконними композитами.

Протипоказання
-

застосування поза областю показань.

-

при відомій алергії на компоненти Monobond-S

Побічна дія
Системна побічна дія дотепер не виявлена.
У рідких випадках компоненти Monobond-S можуть привести до появи чутливості. У таких
випадках від подальшого застосування слід відмовитися.

Взаємодія з іншими препаратами
Під час усього процесу обов'язково уникати забруднення слиною, кров'ю або водою.

Застосування
1

Адгезивна фіксація протетичних конструкцій:

1.1

Підготовка реставрацій
1.1.1

Реставрації зі склокераміки (наприклад, IPS Empress®)

-

Протравлення 5%-ною плавиковою кислотою (наприклад, IPS® Ceramic
Atzgel) протягом 60 сек. або відповідно до даних виробника реставраційного
матеріалу.
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1.2

-

Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без
домішок мастила.

1.1.2

Реставрації зі склокераміки на основі дисиліката літію (наприклад,
IPS e.max® Press, IPS e.max CAD)

-

Протравлення 5%-ною плавиковою кислотою (наприклад, IPS® Ceramic
Atzgel) протягом 20 сек. або відповідно до даних виробника реставраційного
матеріалу.

-

Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без
домішок мастила.

1.1.3

Реставрації з композитів або скловолоконних композитів

-

Піскоструминна обробка поверхні реставрації (параметри піскоструминної
обробки відповідно до даних виробника реставраційного матеріалу)

-

При необхідності очищення в ультразвуковій ванні, приблизно 1 хв.

-

Реставрацію ретельно промити водяним спреєм і висушити повітрям без
домішок мастила.

Нанести Monobond-S за допомогою пензлика або мікробраша на підготовлену
поверхню, залишити діяти на 60 сек., потім роздути сильним струменем повітря.
Важливо! Обов'язково уникайте забруднення реставрації слиною, кров'ю або
водою протягом усього процесу. У випадку забруднення поверхню склокераміки,
дисилікатної склокераміки й композитної реставрації можна почистити фосфорною
кислотою. Після цього можна знову нанести Monobond-S.

1.3

Нанести фіксуючий матеріал (наприклад, Variolink N, Multilink N) відповідно до
інструкції виробника й зафіксувати реставрацію.

Особливі вказівки
-

Якщо праймер на поверхні реставрації засох перед обдуванням сильним
струменем повітря, поверхню необхідно промити чистим спиртом і обдути
повітрям.

-

Monobond-S не можна витягати пензликом прямо із пляшечки, тому що такий
спосіб може викликати забруднення всього матеріалу.

-

Пляшечку з Monobond-S слід ретельно закривати відразу ж після використання.
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Запобіжні заходи
-

Горючий.

-

Продукт містить етанол. Зберігати вдалині від джерел відкритого полум'я.

-

Monobond-S має подразнювальну дію. Уникати контакту зі шкірою й слизовою
оболонкою.

-

При потраплянні на шкіру відразу ж промити великою кількістю води.

-

У рідких випадках контакт зі шкірою може привести до чутливості на компоненти
матеріалу.

-

Звичайні медичні рукавички не є діючим захистом проти сенсибілізуючої ефекту
метакрилатів.

Умови зберігання
-

Monobond-S не використовувати після закінчення строку придатності.

-

Температура зберігання 2-28°С.

-

Строк зберігання: див. строк придатності на етикетці.

Зберігати в недосяжному для дітей місці!
Для використання тільки в стоматології!
Дата складання інструкції: 12/2009, Перегляд 0
Виробник
"Івоклар Вівадент АГ",
FL-9494 Шаан/Ліхтенштейн
Цей матеріал розроблений винятково для застосування 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.

Дані про безпеку продукту надані в Інтернеті за адресою
www.ivoclarvivadent.com
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