
SUPERFIX 
SUPERFIX – це фінішні та полірувальні диски для композитних реставрацій. 
Мандрела VERSAPLUS для SUPERFIX має спеціальну форму без типового 
металевого кільця для диска – це дозволяє використовувати усю абразивну 
поверхню диску та уникнути подряпин реставрації. 
Доступні двох діаметрів: 9.5 мм та 12.7 мм, а також чотирьох типів абразивності з 
маркуванням кольором. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ 
Встановіть мандрелу у кутовий наконечник. Закріпіть диск на мандрелі. Для 
досягнення найкращого результату послідовно використовуйте диски чотирьох типів 
абразивності від грубої (coarse) до дуже дрібної (x-fine). Процедуру необхідно 
виконувати сухим диском і переривчастими дотиками на низькій та середній 
швидкості. Рекомендовано використовувати грубі диски (coarse) на швидкості 
10000 об/хв, дуже дрібні (x-fine) – 30000 об/хв. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ 
Завдяки тертю абразивної сторони диска по поверхні зуба відбувається шліфування 
та полірування поверхні реставрації. 

З’ЄДНАННЯ З КУТОВИМ НАКОНЕЧНИКОМ 
Мандрела відповідає вимогам ISO 1797-1. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 
 Лише для професійного використання. 
 Диски призначені для одноразового використання. Повторне застосування може 

стати причиною перехресного інфікування. 
 Тривалий контакт ротаційного інструмента з поверхнею зуба може призвести до 

нагрівання тканин зуба і незворотних уражень пульпи. 
 З метою уникнення випадкового ковтання або вдихання диска перед початком 

реставрації рекомендується повністю ізолювати робочу область. 
 Користувач несе повну відповідальність за комбіноване використання мандрели 

чи дисків разом зі схожими продуктами.  
 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на будь-який з 

компонентів дисків. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
Мандрелу можна автоклавувати (126°С, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією 
необхідно очистити мандрелу водою та ензимним очисним засобом. 
Диски призначені лише для одноразового використання. 

  

 
 
СКЛАД 
Диски: оксид алюмінію, поліетилентерефталат, штучний каучук, пігменти на водній 
основі. 
Мандрела: метал. 

ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігайте у сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. 

МАРКУВАННЯ КОЛЬОРОМ 
Колір – абразивність 
Бордовий– coarse (груба) 
Темно-рожевий – medium (середня) 
Світло-рожевий – fine (дрібна) 
Білий – x-fine (дуже дрібна) 

Диски призначені лише для одноразового використання. 
Мандрелу дозволяється стерилізувати.  
Дата внесення змін в інструкцію: 03-2017. 

TDV Dental Ltda. 
CNPJ 81.591.786/0001-60. XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000 
Pomerode/SC – Brasil. Resp.Técn. Taís Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884 
Reg. ANVISA 10291220030 
+55 47 3395-6115 | 0800 47 1020 
info@tdv.com.br | www.tdv.com.br      
 
 
 

 
 
 


