
4. Нанесіть тонкий шар на по верхню сколу керамічного або композитного  протезу, 
застосовуючи, наприклад, аплікаітор, та висушіть струменем повітря. 

5. Продовжуйте  ремонт реставрації  із застосуванням адгезиву світлового твердіння 
(наприклад, G-aenial Bond) та композиту світлового твердіння  (наприклад,  
G-aenial), звертаючись  до відповідних інструкцій з використання вiд виробника.

Примітка: У разі потрапляння  слини або крові на оброблену адгезивну  поверхню 
промийте її водою та висушіть. Повторно обробіть поверхню згідно інструкцій вироб- 
ника,  та повторно нанесіть CERAMIC PRIMER II згідно із наведеними  вище інструкціями.

ЗБЕРІГАННЯ 
Для досягнення  оптимальних  результатів  застосування рекомендується зберігати 
матеріал при кімнатній температурі  (4-25°C, 39.2-77.0°F). Тримати подалі від прямих 
сонячних променів. Термін придатності 2 роки від дати виробництва.

УПАКОВКА
1. CERAMIC PRIMER II, 1 пляшечка 3 мл
2. CERAMIC  PRIMER II, 10 x унідоза 0.1 мл

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
1.  CERAMIIC PRIIMER  II є легкозаймистою та летючою речовиною. Не використовуйте 

поблизу джерел відкритого вогню. Тримайте подалі від джерел займання. 
Зберігайте подалі від прямих сонячних променів. Використовуйте у добре 
провітрюваних приміщеннях. 

2. У випадку потрапляння матеріалу на слизову оболонку ротової порожнини негайно 
видалітіь його ватним тампоном або губкою. Промийте одразу ж після завершення  
фіксації або ремонту реставрації.

3. У випадку потрапляння  матеріалу на шкіру негайно видаліть його ватним тампоном 
або губкою. Промийте водою з милом.

4. У випадку потрапляння  в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря. 
5.Відразу ж після використання  закрити пляшку кришечкою.  Якщо на пляшечці 

з  CERAMіIC PRIMER II утворився конденсат, одразу ж витріть його.
6. Унідоза призначена для одноразового використання. Задля запобігання пере- 

хресному інфікуванню пацієнтів, не закривати кришечкою та  не викорис- 
товувати повторно. 

7. У разі якщо кришечка унідози занадто щільно закручена, не рекомендується  док- 
ладати надмірних зусиль задля уникнення випадкового  потрапляння  рідини на 
шкіру та очі. Замісіть цього слід використовувати іншу унідозу. 

8. Не допускайте  проковтування матеріалу.
9. Не змішуйте з іншими праймерами.
10. Завжди використовуйте засоби індивідуаліьного  захисту, такі як захисні рука- 

вички, маски та захисні засоби для очей. 

Деякі із згаданих в даній інструкції з експлуатації продуктів можуть бути охарак- 
теризовані, як небезпечні згідно GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами  хімічної 
безпеки продуктів, які можна завантажити  за наступним посиланням: 
http://www.gceurope.com
Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у Вашого постачальника. 
Останні зміни внесено: 6/2016

CERAMIC PRIMER II
ПРАЙМЕР ДЛЯ БОНДИНГУ КЕРАМІКИ ТА КОМПОЗИТІВ
CERAMIC PRIMER II — це праймер, призначений для обробки поверхні керамічних 
та композитних протезів з метою забезпечення надійного бондингу до матеріалів 
на основі смол: цементів у випадку фіксації або композитів у випадку ремонту 
реставрацій.

Для використання лише стоматологами та зубними техніками для цілей, що описані 
в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Обробка праймером  поверхонь непрямих реставрацій, виготовлення з кераміки 

 (склокераміки, оксиду цирконію та оксиду алюмінію), гібридної кераміки         
 (наприклад,  CERASMART) та композитів перед фіксацією. 

2. Внутрішньоротовий та позаротовий  ремонт непрямих реставрацій,  виготовлених 
 з кераміки, гібридної кераміки та композитів,  котрі мають сколи. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ
У поодиноких випадках цей продукт може викликати чутливість у деяких людей. 
Якщо таке трапиться, припиніть його використання та зверніться до лікаря відповідної 
спеціалізації. 

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ
І. Для проведення фіксації

1. Обробіть адгезивні поверхні, згідно з відповідними інструкціями  виробника,  
 а потім очистіть його, застосовуючи  прийнятний  метод очистки. Ми рекомен- 
 дуємо  очищувати його в ультразвуковій ванні або з допомогою спирту з подаль- 
 шим  промиванням  та  висушуванням його повітрям, що не містить домішок мастила.

 2. Пляшечка: Помістіть одну краплю CERAMIC PRIMER II  у ємність для замішування. 
    Унідоіза: Відкрутити  кришечку проти годинникової  стрілки. Перед цим необ- 
     хідно впевнитися,  що верх та низ капсули розташовані  відповідно.  
3. Нанесіть тонкий шар на адгезивну поверхню керамічного  або композитного 

 протезу застосовуючи, наприклад,  аплікатор, та висушіть струменем повітря.
4. Нанесіть відповідний композитний цемент для фіксації на поверхню протезу, 

 оброблену праймером. Для здійснення цих кроків дотримуйтесь інструкцій  
  з використання  від виробника фіксуючого  цементу.

II. Для внутрішньоротової корекції
1. Використовуючи алмазний бор грубої зернистості  або карборундову  голівку,    

 загрубити адгезивну поверхню кераміки чи композиту, що призначена  для 
 бондингу.

2. Обробіть адгезивні поверхні протезу, призначені для бондингу згідно  
 з відповідними  інструкціями  виробника, а потім очистіть його, застосовуючи 
 прийнятний  для цього метод очистки. Промийте та висушіть струменем повітря

         без домішок мастила.
3. Пляшечка:  Помістіть одну краплю Ceramic Primer II у ємність для змішування.

 Унідоза: Відкрутити кришечку проти годинникової стрілки. Перед цим необхідно 
 впевнитися,  що верх та низ капсули розташовані  відповідно. 

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK


