PRESTIGE LIGHT
Prestige Light (швидкого твердіння) – Тиксотропний гідрофільний полівінілсилоксан низької
в’язкості, виготовлений в першу чергу для зняття високоякісних других відбитків за двоетапною
методикою, має нову формулу швидкого твердіння. Ідеальне співвідношення між робочим часом
та часом твердіння, висока точність передачі деталей, підвищена розмірна стабільність.
ЗАСТОСУВАННЯ
Продукт є ідеальним для зняття всіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення
знімних та незнімних протезів, а також ортодонтичних конструкцій, конструкцій з брекетами,
тимчасових конструкцій і т.п.
Для використання лише лікарями-стоматологами.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ISO 4823 – ADA 19
Співвідношення база-каталізатор
Час замішування *
Робочий час *
Час твердіння в порожнині рота *
Час твердіння *
Деформація при стисканні
Відновлення форми
Стабільність розмірів, протягом 24 годин
Твердість за Шором (А)
Колір

Тип 3 Консистенція коригуючого матеріалу
1:1
Негайно
2 хвилини
1 хвилина 30 секунд
2 хвилини 30 секунд
2% - 4%
>99,5%
<0,2%
40
Синій

*Відлік вказаних вище часових параметрів співпадає з початком замішування при температурі 23°
C (73° F). Вища температура прискорює процес, нижча – уповільнює його.
ПІДГОТОВКА ДИСПЕНСЕРА – ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ











Повністю відтягніть назад плунжер диспенсера, піднявши розташований знизу чорний
звільняючий важіль.
Підніміть фіксатор картриджа на диспенсері.
Встановіть картридж V-подібним пазом на його фланці донизу. В такому випадку фіксатор має
опуститись без зусиль.
Після того, як картридж було встановлено на диспенсер, проверніть ковпачок на чверть
оберту. Зніміть його, застосувавши адекватне зусилля. Не викидайте ковпачок.
Переконайтеся, що обидва компоненти (базовий матеріал та каталізатор) рівномірно
видавлюються з картриджа. Для цього злегка натисніть на ручку диспенсера, видавивши
незначну кількість матеріалу. Після цього ретельно очистіть носики картриджа.
Міцно приєднайте змішуючу насадку, сумістивши V-подібний паз на кольоровому обідку
змішуючої насадки з відповідною позначкою на картриджі. Далі, застосовуючи деяке зусилля
саме до кольорового обідка насадки, а не до частини, в якій відбувається замішування двох
компонентів, поверніть її на чверть оберту.
Тепер пристрій готовий до застосування; видавлюйте матеріал, натискаючи на ручку
диспенсера з невеликим зусиллям.
Після використання зніміть насадку та встановіть на місце ковпачок, як описано вище.
Для установки нового картриджа дотримуйтеся вище наведених вказівок від самого початку.

Відбитки, зняті Prestige Regular, можна покривати сріблом або міддю у ванночках для
гальванізації.

ВАЖЛИВО
Перед зняттям другого відбитку обов’язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це
забезпечить надійну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ
Після зняття відбитку його потрібно дезінфікувати для повного видалення дрібних часточок
матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин
гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може
залишатися зануреним в дезінфікуючий розчин протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких
деформацій не відбувається.
ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ
Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність
розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige сумісні з усіма
високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку (наприклад, Hydrocal Kerr® класу
III та Fujirock GC® класу IV і т.п.).
ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте відбитки при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 3
роки від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте матеріал надійно
закритим у прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C (39 °F – 82 °F). Тримайте
подалі від джерел тепла, іскор та відкритого полум’я.
Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній
упаковці виробника.
Номер партії і термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку
виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної
та швидкої ідентифікації продукту.
ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.
УВАГА





Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, в тому
числі і на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА
Код продукту
055106 Prestige Light FAST

Індивідуальна упаковка
100 мл (база 50 мл + каталізатор 50 мл) +
12 змішувальних насадок

