
ESTHETIC PLUS 
Інструмент для моделювання прямих і непрямих композитних реставрацій.  

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ОПИС 

ESTHETIC PLUS – інструмент, який було розроблено для досягнення легкості та 
точності моделювання композитів при прямих і непрямих реставраціях. 

Комплект містить: 

 інструмент з прямою ручкою – полегшує доступ до вестибулярної ділянки 
передніх та бічних зубів; 

 інструмент з кутовою ручкою – дозволяє легше і комфортніше працювати з 
лінгвальною та палатинальною сторонами передніх або бічних зубів, а також 
з оклюзійною поверхнею бічних зубів. 

 

Насадки знімні; виготовлені з силікону, до них зовсім не прилипає композит; доступні у 
чотирьох різних формах. Також є два типи насадок за жорсткістю: hard (сині) i soft 
(білі).  

ESTHETIC PLUS дозволяє сформувати композит і відновити природну анатомію зуба. 

ПОКАЗАННЯ 

Інструмент ESTHETIC PLUS призначений для прямих і непрямих композитних 
реставрацій. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 Виберіть інструмент і насадку, які якнайкраще підходять для клінічного 
випадку. 

 Зафіксуйте насадку на кінці інструмента. Поверніть насадку для досягнення 
найкращого положення для роботи. 

 Формуйте композит легкими дотиками, починаючи з твердих насадок (синіх) 
і закінчуючи м'якими (білими). 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 

 Лише для професійного використання.  

 Рекомендується повна ізоляція операційного поля (кофердам) для 
уникнення ризику ковтання насадок. 

 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на 
полісульфон або силікон.  

 Після кожного використання силіконові насадки рекомендується очищати 
спиртом для видалення залишків композиту, а також попередження їх 
невідповідності для майбутніх процедур. 

 Стерилізація може змінити колір насадок, що не пошкоджує їх та не впливає 
на їхню якість. 

 Цей інструмент не слід використовувати з дуже густими композитами, 
текучими композитами, моделювальними пластмасами, склоіономерними 
цементами. 

 Стерилізувати необхідно лише відповідно до інструкції. Стерилізація іншими 
засобами може призвести до пошкодження інструмента. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

Інструмент можна автоклавувати (126°С, 147 кПа, 16 хв). 

Перед стерилізацією необхідно очистити інструменти водою та ензимним очисним 
засобом. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігайте в сухому місці, захищеному від прямих сонячних променів. 

СКЛАД 

Інструмент: полісульфон. 

Насадки soft (білі): силікон, оксид титану. 

Насадки hard (сині): силікон, оксид титану, нетоксичний барвник. 

 

Інструмент дозволяється стерилізувати. 

Дата внесення змін в інструкцію 09-2016. 
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