
ПРОЗОРИЙ А-СИЛІКОН 

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції. 

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ 

• Силіконовий шаблон для техніки моделювання композита за допомогою відбитка

• Силіконовий шаблон для тимчасових коронок та мостів

• Силіконовий ключ (мантель) для техніки нашарування композита

• Реєстрація прикусу

• Фіксаційний матеріал для рентгеноконтрастних маркерів, що використовуються в
імплантології 

• Силіконовий шаблон для перенесення брекетів чи шин із моделі в порожнину рота

ПРОТИПОКАЗАННЯ 

Уникайте використання продукту для пацієнтів із підтвердженою алергією на силікон.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

При видавлюванні чи замішуванні EXACLEAR (ЕКЗАКЛІР) необхідно уникати його контакту чи

змішування з наведеними нижче матеріалами, адже вони можуть збільшити час твердіння або 

взагалі перешкодити йому: каталізатор для С-силіконових відбиткових матеріалів, 

полісульфідні відбиткові матеріали, евгеноловмісні матеріали, сірка, латекс, жири, акрилати, 

гліцерин, поверхневі знеболювальні спреї чи мазі (напр., лідокаїн). 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

1. Підніміть стопер плунжера диспенсера для А-силіконів (CARTRIDGE DISPENSER II (КАРТРИДЖ
ДИСПЕНСЕР ІІ)) і відтягніть плунжер назад наскільки це можливо. Підніміть фіксатор
картриджа та встановіть картридж, переконавшись, що V-подібний паз на фланці картриджа 
направлений донизу. Опустіть донизу фіксатор картриджа для надійного закріплення
картриджа в диспенсері. 

2. Відпустіть стопер плунжера та проштовхніть плунжер до контакту з картриджем.

3. Поверніть ковпачок картриджа на 1/4 оберту проти годинникової стрілки. Нахиліть

ковпачок донизу та зніміть його з картриджу. Обережно натискаючи на рукоятку диспенсера, 

видавіть невелику к ільк ість матеріалу з обох отворів картриджу. Переконайтеся, що і основа, 

і каталізатор видавлюються рівномірно. 

4. Зіставте V-подібний паз на фіксаторі MIXING TIP II (насадки для замішування ІІ)  з V-подібним

пазом між тубами картриджа. Щоб  приєднати насадку для змішування, щільно притисніть її до 

картриджа. Потім поверніть кольоровий фіксатор насадки для змішування на 1/4 оберту за 

годинниковою стрілкою. Тепер диспенсер готовий до використання. 

5. Видавлювання матеріалу

• Для того щоб видавити необхідну кількість матеріалу, натискайте на рукоятку диспенсера

дек ілька разів. 

• Нанесіть замішаний матеріал у порожнину рота чи на модель.

• Дочекайтеся твердіння матеріалу.

• Видаліть відбиток із порожнини рота чи моделі.

• Промийте відбиток під проточною водою та продезінфікуйте відповідним дезінфектором.

6. Після використання не знімайте насадку для замішування, оск ільки до наступного

використання вона відіграє роль ковпачка. Перед встановленням нової насадки для 

змішування, поверніть її фіксатор на 1/4 проти годинникової стрілки до співставлення пазу 

фіксатора з пазом картриджа. Нахиліть насадку для змішування донизу та зніміть її з 

картриджа. 

7. Заміняйте стару насадку для змішування безпосередньо перед наступним використанням.

Перед встановленням нової насадки для змішування обережно видавіть невелику кількість 

матеріалу, щоб переконатися в тому, що основа та каталізатор виходять із двох отворів 

рівномірно. Якщо матеріал не видавлюється, видаліть із отворів картриджа той матеріал, що 

затвердів. 

8. Для заміни картриджа підніміть фіксатор плунжера і повністю відтягніть плунжер. Піднявши

фіксатор картриджа, вийміть порожній картридж, а новий встановіть у диспенсер. 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 

ВІДТІНОК  

Прозорий 

ЗБЕРІГАННЯ 

Для оптимальних робочих властивостей, зберігайте матеріал при к імнатній температурі 

подалі від прямих сонячних променів (15-25°C, 59.0-77.0°F). 

ПАКОВАННЯ 

Упаковка двох картриджів: 

Картридж 51 г (48 мл) x 2 

MIXING TIP II L (Насадка для замішування ІІ, тип L) (зелений) x 6

УВАГА 

1. У випадку контакту матеріалу з тканинами ротової порожнини рота видаліть матеріал та

промийте водою. 

2. У випадку контакту матеріалу з очима негайно промийте водою та зверніться до лікаря.

3. Не змішуйте EXACLEAR та його компоненти з будь-якими іншими продуктами.

4. Не допускайте щоб матеріал потрапляв на одяг, оскільки його важко видалити.

5. Перед встановленням нової насадки для замішування обережно видавіть невелику

кількість матеріалу, аби переконатися в тому, що основа і каталізатор виходять 

рівномірно. Нерівномірне видавлювання матеріалу може збільшити час твердіння. 

6. Уникайте проковтування матеріалу.

7. Замішувальні насадки лише для одноразового використання. Щоб запобігти перехресного

інфікування пацієнтів, не використовуйте замішувальні насадки повторно. Насадка не підлягає 

стерелізації методом автоклавування чи хіміоклавування. 

8. Завжди надягайте засоби індивідуального захисту, так і як  рукавички, маски та захисні

засоби для очей. 

UK
Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з використання.

EXACLEAR

Робочий час (при 23°C) 45 сек
Мінімальний час у порожнині рота 2 хв
Мінімальний час на моделі (при 23°C) Приблизно 7 хв
Твердість (Shore A) 60

ЕКЗАКЛІР



9. У поодиноких випадках продукт може викликати чутливість у деяких людей. Якщо

виникають будь-як і реакції, припиніть використання препарату та зверніться до лікаря. 

Деяк і зі згаданих у даній інструкції з експлуатації продуктів можуть відноситися до 

небезпечних згідно з GHS. Завжди ознайомлюйтеся з паспортами хімічної безпеки продуктів, 

як і можна завантажити за наступним посиланням: 

http://www.gceurope.com 

Паспорти хімічної безпеки також можна отримати у вашого постачальника. 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ 

СИСТЕМИ ДОСТАВКИ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ: з метою запобігання 

перехресного інфікування пацієнтів цей продукт вимагає дезинфекції середнього рівня. 

Одразу після використання перевіряйте його стан. Не використовуйте у разі пошкодження. 

НЕ ЗАНУРЮЙТЕ У ДЕЗИНФІКУЮЧІ РОЗЧИНИ. Ретельно очистіть продукт, щоб попередити 

засихання та накопичення забруднень. Продезинфікуйте його дезинфікуючим засобом для 

середнього рівня дезинфекції, який зареєстрований в установах охорони здоров’я відповідно 

до регіональних/національних вимог 
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