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ПЛАСТМАСА ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИМЧАСОВИХ КОРОНОК ТА МОСТІВ

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

ПОКАЗАННЯ
Для виготовлення тимчасових коронок, мостів та протезів.
Попередження небажаного зміщення зубів на час виготовлення ортопедичної конструкції.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі 
виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря 
відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
А. КОРОНКИ
1. ПІДГОТОВКА
а) Заповніть дефекти зуба GC CAVITON або еквівалентним тимчасовим пломбувальним 

матеріалом.
б) Зніміть відбиток, використовуючи густий (тобто з використанням меньшої кількості 

води, ніж рекомендовано в інструкції) альгінатний відбитковий матеріал. Загорніть 
відбиток у вологу марлю, щоб не допустити деформації.

в) Відпрепаруйте зуб, на який буде встановлюватись коронка.
г) Виріжте у відбитку V-подібні канавки у напрямку від ясеневої до щічної та язичної частин 

аби забезпечити вихід надлишків пластмаси.
2. ЗАМІШУВАННЯ
а) Стандартне співвідношення порошку/рідини складає 1,0 г/0,5 мл (відповідає першій 

поділці мірної ємності для порошку та першій поділці піпетки для рідини).
Примітка:
Для зменшення усадки використовуйте якнайменше рідини.

б) Відміряйте необхідну кількість рідини у чашку для замішування та поступово додавайте 
необхідну кількість порошку. Замішуйте протягом 20-30 секунд.

3. НАНЕСЕННЯ
а) Заповніть кремоподібною пастою підготовлений відбиток та надійно встановіть його у 

ротовій порожнині.
б) Через 3 хвилини вийміть відбиток з ротової порожнини, залишивши тістоподібну 

пластмасу на зубі.
в) Зніміть пластмасову коронку з зуба доки вона повністю не затверділа та декілька разів 

занурте у гарячу воду (± 50°C) аби зменшити усадку.
г) Зішліфуйте надлишки бором, а потім відполіруйте.
д) Зафіксуйте тимчасову коронку за допомогою GC FREEGENOL або іншого відповідного 

тимчасового цементу.

Б. МОСТИ
1. ПІДГОТОВКА
а) Виберіть потрібний штучний зуб та зафіксуйте його воском між опорними зубами. 

Перевірте прикус.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK б) Зніміть повний відбиток щелепи альгінатним відбитковий матеріалом. Обережно 

вийміть штучний зуб та загорніть відбиток у вологу марлю.
в) Належним чином відпрепаруйте опорні зуби. Наступні процедури проводяться так, як це 

описано вище для коронок в п.п. А. 1 (а) - А. 3 (д).

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте у прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів.
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА
Пляшечка 100 г порошку
Пляшечка 100 г (104 мл) рідини
Упаковка 1-1: 100 г порошку, 100 г (104 мл) рідини, аксесуари.

УВАГА
1. Рідина - летюча та легкозаймиста. Закривайте пляшечку одразу після використання та 

тримайте її подалі від джерел займання.
2. При потраплянні в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
3. Не рекомендується використовувати полісульфідні відбиткові матеріали.
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