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Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з 
використання.

ISO FUNCTIONAL
ВІДБИТКОВИЙ МАТЕРІАЛ 
ДЛЯ ПЕРЕБАЗУВАННЯ ТА ЗАМІНИ БАЗИСУ

Для використання лише лікарями-стоматологами та зубними техніками у ви-
падках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ

Завдяки своїм унікальним характеристикам повільного твердіння матеріал 
ISO FUNCTIONAL дозволяє отримувати надзвичайно точні відбитки. Це ро-
бить його особливо корисним у якості матеріалу для функціональних від-
битків та заміни базису.

Може також використовуватися для загальних відбитків як то протезів, по-
верхонь зубних коренів, штифтів.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

У поодиноких випадках даний продукт може викликати чутливість у деяких 
людей. У разі виявлення подібних реакцій припиніть використання продук-
ту і зверніться до лікаря.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІНА БАЗИСУ

1. Використовуючи стальні бори або абразивні голівки, видаліть шар мате-
ріалу, з якого зроблено протез, товщиною 2-3 мм.

2. Покрийте вивільнену поверхню протеза матеріалом ISO FUNCTIONAL, 
що попередньо був розм’якшений над полум’ям. 

3. Знову розм’якшіть матеріал у воді, підігрітій до 45°C (113°F). Введіть 
протез до порожнини рота і попросіть пацієнта накусити та утримувати 
протез у положенні центральної оклюзії. Зробіть функціональні проби. 

4. Протез потрібно залишити у роті впродовж 1 доби, щоб утворився пов-
ноцінний функціональний відбиток за умов нормального жування. 
Примітка:
Попросіть пацієнта протягом цього часу не пити гарячих напоїв. 

5. Отриманий відбиток використовується у стандартних процедурах заміни 
базису. 

ПРИМІТКИ

1) ISO FUNCTIONAL має стійкий колір, не має смаку, запаху та не подразнює 
слизову оболонку порожнини рота. 

2) Не перегрівайте матеріал ISO FUNCTIONAL, щоб він не став занадто лип-
ким.

3) Якщо ISO FUNCTIONAL прилипне до протезу, дайте йому затвердіти та 

видаліть за допомогою зуботехнічних борів  та ручних інструментів. Ви-
даліть залишки матеріалу, використовуючи розчинник.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при кімнатній температурі (23°C/74°F).
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

Палички ISO FUNCTIONAL 120 г (15 штук).

Увага! У випадку контакту з очима, одразу видаліть матеріал та промийте 
очі водою.

Останні зміни внесено : 05/2008

MANUFACTURED by 
GC CORPORATION 

 

DISTRIBUTED by 
GC CORPORATION 

 

GC EUROPE N.V. 

 

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A. 
 

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.   0086


