
СОЕ-РАКTM

ПЕРІОДОНТАЛЬНА ПОВ’ЯЗКА

БЕЗ ЕВГЕНОЛУ, БЕЗ АЗБЕСТУ. Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з вико-
ристання. Для використання лише лікарями-стоматологами відповідно до рекомендованих 
показань.

ПОКАЗАННЯ
Використовуйте COE-PAK там, де необхідна періодонтальна пов’язка.
+ Не містить евгенол ... не буде запалених чутливих тканин порожнини рота або розтріска-

них пластмасових конструкцій.
+ Еластичний матеріал ... не зламається і не утворить гострі краї, які ушкоджують тканини.
+ Повна стабільність ... при нормальних умовах зберігання не стає непридатним.
+ Гладкий, адгезивний, легко набуває бажаної форми.
+ В порожнині рота залишається чистим ... немає неприємного смаку.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Використовуйте блок для замішування СОЕ і шпатель СОЕ з нержавіючої стали. Не вико-

ристовуйте жорсткий або вузький шпатель. Дуже важливо ретельно замішувати матері-
ал. Найлегше це зробити, використовуючи широкий, гнучкий шпатель.

2. При використанні COE-PAK AUTOMIX встановіть картридж у диспенсер і приєднайте змі-
шувальну насадку. Видавіть на блок для замішування смужку COE-PAK необхідної дов-
жини. (Не використовуйте більше, ніж 4 повних порції матеріалу). Залиште змішувальну 
насадку на картриджі до наступного використання.

3. При використанні ручної версії видавіть з тюбиків основи і каталізатора смужки рівної 
довжини. Замішуйте матеріал 30-45 секунд або до досягнення однорідного стану. Якщо 
потрібно отримати більш жорстку пов’язку, перед замішуванням додайте невелику кіль-
кість порошку оксиду цинку до рожевої пасти (каталізатору).

4. Використовуючи шпатель СОЕ з нержавіючої сталі, надайте замішаній пасті циліндричну 
форму.

5. Злегка змастіть пальці вазеліном, ланоліном, кремом або змочіть водою і спробуйте замі-
шану пасту на липкість (вона повинна втратити липкість протягом 2-3 хвилин; 1 хвилина в 
разі використання жорсткої версії швидкого твердіння). ПРИМІТКА: з COE-PAK AUTOMIX 
можна працювати через 30 секунд. Змащувати пальці немає необхідності.

6. З COE-PAK можна працювати і надавати йому форму через 2-3 хвилини після замішу-
вання. Кінчиками пальців скачайте циліндричну заготовку на блоці для замішування  
(1 хвилина в разі використання жорсткої версії швидкого твердіння).

7. Робочий час COE-PAK становить 10-15 хвилин (5-8 хвилин в разі використання жорсткої 
версії швидкого твердіння). Протягом цього часу матеріал можна використовувати зви-
чайним чином: ліпити шнурочки або надавати іншу бажану форму.

8. Протягом робочого часу COE-PAK має високі когезійні властивості. З нього можна виліпи-
ти шнурки практично будь-якого діаметру для легкого нанесення на тканини порожнини 
рота і зуби.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK ПОРІВНЯННЯ COE-PAK / СОЕ-PAK AUTOMIX

(Смужки рівної довжини – замішування 30 секунд)

ПРИМІТКА: 
Відомі випадки чутливості до деяких компонентів даного продукту. Зазначена чутливість ко-
ливається від простого почервоніння шкіри до висипання, набряку і нудоти і / або блювання. 
Перед використанням матеріалу лікар повинен переконатися у відсутності такої чутливості у 
конкретного пацієнта.
Термін придатності: 24 місяці від дати виробництва.

СОЕ-РАК REGULAR
СОЕ-РАК 
АUТОМІХ

Готовність до використання після 
замішування

3 хвилини 30 секунд

Консистенція пластична пластична 
Робочий час 10-15 хвилин 8 хвилин
Здатність шматків матеріалу склеюватися 
між собою

10-15 хвилин 8-12 хвилин

Остаточна твердість 
30 хвилин (матеріал все ще 
еластичний, але не ламкий)

10 хвилин

Лінійна зміна розмірів через 24 год. (%) 87 80
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