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Опис
Пасти для приміряння MuItіIink Automix належать до водорозчинних гліцеринових паст.
Пасти для приміряння дають можливість моделювати колірний ефект суцільнокерамічних
пломб чи протезів (внутрішніх вкладок, накладок, коронок), які фіксуватимуться
композитом MuItіIink Automix.
Важливо зазначити, що колір і світлопроникність паст для приміряння відповідають таким
у отвердженому (!) фіксуючому композиті Multilink Automix.

Кольори
Пасти для приміряння MuItіIink Automix поставляють у чотирьох кольорах із різним
ступенем світлопроникності:
-

прозорий (висока світлопроникність);

-

жовтий (висока світлопроникність);

-

непрозорий (низька світлопроникність);

-

білий (середня світлопроникність).

Колір паст для приміряння може трохи відрізнятися від відповідного неотвердженого
фіксуючого композиту MuItіIink Automix, оскільки фіксуючий композит набуває свого
остаточного кольору тільки після процедури отвердження.
Ефект кольору паст для приміряння відповідає такому в повністю отвердженому
фіксуючому композиті такої ж товщини.

Склад
Пасти для приміряння MuItіIink Automix містять гліцерин, мінеральні наповнювачі та
барвники.

Показання
Моделювання кольору постійного фіксуючого композиту.

Протипоказання
Не застосовуйте, якщо в пацієнта є відома алергія на будь-які інгредієнти паст для
приміряння MuItіIink Automix.

Побічні ефекти
Гігроскопічні пасти для приміряння спричиняють рух рідини всередині канальців дентину,
Через це пацієнт може відчувати тимчасовий дискомфорт. Тому процедуру приміряння
слід проводити з анестезуючим препаратом або після зниження чутливості за допомогою
відповідного препарату (наприклад, Telio Desensitizer).

2

Взаємодія
Перед накладанням постійного матеріалу повністю змийте водою всі залишки паст для
приміряння з пломби (протезу) і зуба. Інакше фіксація між пломбою (протезом) і
композитом MuItіIink Automix може виявитися неміцною.

Застосування
-

Моделювання кольору за допомогою паст для приміряння завжди слід проводити
перед ізоляцією робочої поверхні або осушенням зубів, тому що осушення
тимчасово освітлює зубну структуру.

-

Накладіть невелику кількість обраної пасти для приміряння на пломбу (протез) і
обережно покладіть її на місце без натискання. Якщо пломбу (протез) не вдається
легко встановити, перевірте її внутрішню поверхню, а також проксимальні області
для виявлення будь-яких передчасних контактів. Не встановлюйте пломбу (протез)
на місце з використанням сили (вона може зламатися!).
Примітка
Перед постійною фіксацією слід обережно перевіряти окпюзію крихких керамічних
пломб (протезів), тому що існує ризик зламати їх.

-

Пасти для приміряння водорозчинні, тому їх можна легко видалити за допомогою
проточної води або ультразвукових очисників. Пломбу (протез) слід ретельно
очистити та осушити.

-

Добре очистити зубну структуру за допомогою водорозпилювача.

-

Виконайте постійне фіксування пломби (протеза) за допомогою Multilink Automix
(див. «Інструкції із застосування MuItіIink Automix»).

Зберігання
-

Не застосовуйте пасти для приміряння Multilink Automix після закінчення терміну
придатності.

-

Зберігайте при температурі 2-28°С / 36-82°F

-

Термін придатності: дивіться інформацію на шприцах і упаковці.

Тримайте матеріал у місцях, недоступних для дітей!
Тільки для застосування в стоматологічній практиці!
Матеріал призначено для застосування тільки в стоматологічній практиці. Процедуру необхідно
проводити із суворим дотриманням інструкцій із застосування. Не визнається відповідальність за
збитки внаслідок недотримання інструкцій або порушення вказівок щодо належної області
застосування. Користувач несе відповідальність за тестування продуктів на відповідність та
можливість використання з будь-якими іншими цілями, не вказаними чітко в інструкціях.
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