EQUIA ForteTM HT Fil / EQUIA ForteTM Coat

2. АКТИВАЦІЯ КАПСУЛИ ТА ЗАМІШУВАННЯ
UK РЕСТАВРАЦІЙНА СКЛОГІБРИДНА СИСТЕМА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ПОРОЖНИН ОДНІЄЮ ПОРЦІЄЮ / a) Для того, щоб розпушити порошок всередині к апсули, перед її активацією струсіть її або
САМОАДГЕЗИВНИЙ ЗНОСОСТІЙКИЙ ЗАХИСНИЙ ЛАК СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ
легеньк о постук айте її бок овою стороною по твердій поверхні.
Перед застосуванням уваж но прочитайте інструк цію з вик ористання.
б) Для активації к апсули вдавіть плунж ер так , щоб він повністю занурився в к апсулу.
Для вик ористання лише лік арями-стоматологами у випадк ах, що описані в даній інструк ції.
в) Негайно після цього вставте к апсулу в GC CAPSULE APPLIER (металевий пістолет для
к апсул) та один раз натисніть на його ручку. Тепер к апсула активована.
РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Примітк а:
1) Реставрації порож нин I Класу;
Капсула повинна бути ак тивована безпосередньо перед замішуванням та негайно
2) Реставрації навантаж ених порож нин II Класу (див. ок рему інструк цію з підготовк и
вик ористана.
порож нин);
г) Негайно вийміть к апсулу з пістолета і встановіть в міксер (або амальгамозмішувач) та
3) Реставрації ненавантаж ених порож нин II Класу;
замішуйте протягом 10 секунд (на швидк ості приблизно 4000 коливань на хвилину).
4) Напівпостійні реставрації;
5) Реставрації порож нин V Класу та реставрації поверхні к ореня;
3. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ
6) Відновлення кукси.
a) Негайно вийміть замішану к апсулу з мік сера та вставте її в GC CAPSULE APPLIER.
EQUIA Forte Coat вик ористовується для герметизації, зміцнення та захисту поверхонь
б) Натисніть два рази, щоб заповнити носик к апсули, та видавіть порцію матеріалу. Робочий
реставрацій, вик онаних з вик ористанням EQUIA Forte HT Fil.
час ск ладає 1 хвилину 30 сек унд від початку замішування при температурі 23 °C (73,4 °F).
Більш висок а температура призведе до ск орочення робочого часу.
ПРОТИПОКАЗАННЯ
в) Починайте видавлювати замішану суміш безпосередньо у відпрепаровану порож нину не
1) Пряме перек риття пульпи.
пізніше, ніж за 10 секунд після замішування.
2) Уник айте вик ористання продукту для пацієнтів з алергією на ск лоіономерні цементи,
г) Відк онтуруйте реставрацію та, як що потрібно, встановіть матрицю.
мономер метак рилату та полімер метак рилату.
Примітк а: рек омендовано зачекати док и матеріал втратить блиск (приблизно 10 сек унд) та
3) EQUIA Forte Coat не повинен застосовуватися для пацієнтів з відомими випадк ами
почати к онтурування.
надчутливості до ак рилатних/метак рилатних мономерів.
д) Протягом перших двох з половиною хвилин від початку замішування особливо уваж но
уник айте забруднення матеріалу вологою або його висушування. Як що створення так их умов
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ
є немож ливим, негайно нанесіть EQUIA Forte Coat та полімеризуйте світлом.
EQUIA Forte Coat не слід застосовувати в поєднанні з десенситайзерами та препаратами, що
Примітк а:
містять евгенол, оск ільк и це мож е перешк одити застиганню EQUIA Forte Coat або отриманню
1) Для того, щоб встановити носик к апсули в потрібному напрямк у, тримайте GC CAPSULE
його належ ного зв’язк у з поверхнею.
APPLIER повернутим на себе та прок рутіть к апсулу.
2) Для того, щоб вийняти вик ористану к апсулу натисніть к нопку на пістолеті. Проверніть
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
к апсулу та потягніть догори.
Співвідношення порошку до рідини (г/г)
0.40/0.13
4. ФІНІШНА ОБРОБКА
Тривалість замішування (сек.)
10”
Вик онайте фінішну обробку з допомогою алмазних борів найдрібнішої зернистості із
Час першого видавлювання після замішування
Не пізніше, ніж за 10 секунд
застосуванням водяного охолодж ення через дві з половиною хвилини від початку
Робочий час (хв., сек.)
1’30”
замішування.
Чистий час твердіння (хв., сек.)
2’30”
Примітк а:
Час початку фінішної обробки (при температурі 37°C, від початку
2’30”
Як що лак EQUIA Forte Coat наноситься на давні реставрації EQUIA Forte HT Fil, попередньо
замішування) (хв., сек.)
загрубіть відповідну поверхню дрібнозернистими алмазними борами
Час затвердіння EQUIA Forte Coat за допомогою світлової полімеризації 20”
1. Препарування порожнини
a) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методик у. Створення умов для
мак ромеханічної ретенції не є необхідним. Для прямого перек риття пульпи вик ористовуйте
матеріали на основі гідрок сиду к альцію. Для порож нин II або V Класу рек омендуємо
вик ористовувати анатомічну матричну систему. Металеві кільця слід змащувати вазеліном.
Примітк а:
За баж анням на адгезивні поверхні мож на наносити GC CAVITY CONDITIONER або GC
DENTIN CONDITIONER.
б) Ретельно промийте зуб водою. Видаліть надлишк и вологи, промок нувши ватною к ульк ою
або злегк а підсушивши струменем повітря. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Підготовлена поверхня зуба
має виглядати вологою (блищати).

5. НАНЕСЕННЯ ЛАКУ
a) Змийте пил, що залишився після обробк и. Висушіть струменем повітря без домішок
мастила під невелик им тиск ом. Поверхні, на які буде наноситись лак, мають бути сухими. Не
пересушуйте.
б) Пляшечк а: Перед видавлюванням ретельно струсніть пляшку EQUIA Forte COAT. Щоб
відк рити к овпачок, стисніть обидві к нопки відк риття на шийці пляшк и одночасно, як
зображ ено на Рисунку 1. Видавіть дек ільк а к рапель на палету. Одразу зак рийте к овпачок .
Примітк а:
1) Як що к овпачок від’єднався від пляшечк и, його необхідно під’єднати, встановивши к овпачок
ГОРИЗОНТАЛЬНО до пластик ових шарнірів та обереж но втиснути к овпачок на місце.
Металева пруж ина повинна знаходитися ВСЕРЕДИНІ к овпачк а, як пок азано на Рисунк у 2.
2) Протріть будь як і залишк и рідини з носик а перед зак риттям к овпачк а.
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Унідоза: Перед відк риттям унідози, перек онайтеся, що верх к апсули спрямований вгору.
Відк рутіть к ришечку проти годинник ової стрілк и.
Примітк а:
Як що к овпачок унідози надто важ к о відк рити, вик ористайте іншу унідозу. Не намагайтеся
відк рити к овпачок з застосуванням сили задля уник нення випадк ового к онтакту рідини зі
шк ірою та очима.
в) ОДРАЗУ нанесіть (протягом 1 хвилини після дозування) на потрібні поверхні, застосовуючи
одноразовий мік роаплік атор. Перек онайтесь у тому, що одноразовий мік роаплік атор надійно
зафік сований на тримачі. Для нанесення лак у на між проксимальні поверхні вик ористовуйте
флосс. НЕ ВИСУШУЙТЕ ПОВІТРЯМ.
Примітк а:
1) Непрепаровану емаль необхідно обробити 35 – 40% фосфорною к ислотою згідно з
вк азівк ами виробник а. Промийте водою та висушіть струменем повітря без домішок мастила.
2) У випадк у забруднення вк ритої лак ом поверхні водою, к ров’ю або слиною до початку
світлової полімеризації промийте і просушіть поверхню, та повторіть процедуру нанесення.
3) Навк олишнє світло мож е ск оротити робочий час. Рек омендується зменшити інтенсивність
або вимк нути робоче світло під час процедури нанесення.
4) Як що к овпачок унідози надто важ к о відк рити, не намагайтеся зробити це з застосуванням
сили задля уник нення випадк ового к онтакту рідини зі шк ірою та очима. Вик ористовуйте іншу
унідозу.
5) Унідоза призначена для одноразового вик ористання. Не надягайте повторно к овпачок та
не вик ористовуйте повторно задля уник нення перехресного інфікування пацієнтів.
6. СВІТЛОВА ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ
НЕГАЙНО полімеризуйте всі пок риті лак ом поверхні з допомогою терапевтичного
полімеризатора (> 500 МВт / см2: галогеновий полімеризатор / світлодіодний полімеризатор)
протягом 20 сек унд.
Примітк а:
1) Тримайте світловод як омога ближ че до пок ритої лак ом поверхні.
2) Як що поверхня липк а або має ж овтуватий к олір, повторіть полімеризацію.
3) Користуйтесь захисним щитком або подібним пристосуванням для захисту очей під час
полімеризації.
4) При затвердінні EQUIA Forte Coat мож е виник ати нетривала ек зотермічна реак ція, яку
мож на мінімізувати шляхом нанесення матеріалу тонк им шаром. Не застосовувати на м’як их
тк анинах.
ЗБЕРІГАННЯ
Рек омендується для отримання оптимальних результатів зберігати к апсули EQUIA Forte HT
Fil в оригінальній упак овці з алюмінієвої фольги в прохолодному і темному місці при
температурі 4 – 25 °C (39,2 – 77,0 °F). При тривалому невик ористанні зберігайте захисний лак
EQUIA Forte Coat в холодильник у; в інших випадк ах зберігайте при к імнатній температурі (4 –
25 °C) (39,2 – 77,0 °F).
ВІДТІНОК
Доступні ок ремо: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 Позначення відтінк ів відповідає розк олірці
Vita®.
Vita® – це зареєстрована торгова марк а к омпанії Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Німеччина

ПАКОВАННЯ
EQUIA Forte HT Fil
1) Упак овк а одного відтінк у: 20 к апсул (A2, A3, B2)
2) Упак овк а одного відтінк у: 50 к апсул (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4)
3) Упак овк а Асорті: 50 к апсул (відтінк и A2, A3, A3.5, B1, B3 по 10 к апсул к ож ен)
4) Упак овк а одного відтінк у: 100 к апсул (A2, A3)
5) Упак овк а двох відтінк ів: 100 к апсул (A2-A3, A3-B2)
6) Упак овк а одного відтінк у: 200 к апсул (A2, A3, B2)
Середня містк ість матеріалу в одній к апсулі: 0.40 г порошку та 0.13 г (0.10 мл) рідини.
Мінімальний об’єм замішаного цементу в одній к апсулі: 0.14 мл. EQUIA Forte Coat
1) Пляшечк а 4 мл (1), Одноразовий мік роаплік атор (25)
2) Унідоза 0.1 мл (50), Одноразовий мік роаплік атор (25)
Додатк ово: GC CAPSULE APPLIER (1 шт.)
1) У випадк у к онтакту матеріалу з м’як ими тк анинами порож нини рота або шкірою негайно
видаліть матеріал губк ою або ватним тампоном. По завершенні реставрування ретельно
промийте водою.
2) При потраплянні в очі негайно промийте водою та зверніться до лік аря відповідної
спеціалізації.
3) EQUIA Forte Coat є легк озаймистим - як рідина, так і випаровування. Не вик ористовуйте
його біля відк ритого полум’я. Тримайте подалі від дж ерел займання. Не зберігайте велику
к ільк ість упак овок в одному місці. Тримайте подалі від прямих сонячних променів.
4) EQUIA Forte Coat – летк ий матеріал. Вик ористовуйте його в добре провітрюваному
приміщенні. Після вик ористання негайно встановлюйте на місце к ришк у.
5) Як що у випадку к онтак ту з лак ом EQUIA Forte Coat ураж ені тк анини побіліли або на них
утворився пухир, порадьте пацієнту не турбувати дану ділянк у, доки подразнення не зник не
самостійно (зазвичай, за 1-2 тиж ні). З метою запобігання потрапляння матеріалу на шк іру або
слизову вик ористовуйте к офердам, а в ділянк ах, де вик ористання к офердаму є немож ливим,
– масло к ак ао.
6) Не допуск айте випадк ового вдихання або прок овтування матеріалу.
7) Не допуск айте потрапляння матеріалу на одяг.
8) Не змішуйте з іншими матеріалами.
9) Проінструк туйте пацієнта не піддавати реставраціії навантаж енням протягом 1 години.
10) Вик ористовуйте EQUIA Forte HT Fil разом з EQUIA Forte Coat.
11) Утилізуйте всі відходи згідно з місцевими нормативно-правовими настановами.
12) В поодинок их випадк ах матеріал мож е вик лик ати чутливість у деяк их пацієнтів. У разі
виник нення так их реак цій, припиніть вик ористання матеріалу та зверніться до лік аря
відповідної спеціалізації.
13) Завжди вик ористовуйте засоби індивідуального захисту, так і як захисні рук авичк и, маски
та захисні засоби для очей.
Деяк і матеріали, які зазначені в даній інструк ції, можуть к ласифікуватися як небезпечні
відповідно до Узгодж еної Системи Класифік ації хімічних речовин. Завж ди ознайомлюйтеся з
Паспортами Хімічної Безпек и, як і ви мож ете завантаж ити за наступним посиланням:
http://www.gceurope.com; Чи для Америк и: http://www.gcamerica.com
Їх так ож мож на отримати у вашого постачальник а.
Останні зміни внесено: 01/2019

