
Miracle Mix®

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОIОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ З ВМІСТОМ СРІБЛА

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

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
1. Надбудова кукси зуба.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Випадки, коли необхідна рентгеноконтрастна реставрація.
4. Як матеріал для бази або прокладки.
5. Реставрація порожнин I класу, обмежене використання для реставрації порожнин II кла-

су, тимчасові пломби і т. ін.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. 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

1. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ
Всипте сплав Miracle Mix до пляшечки з порошком Miracle Mix та ретельно струсіть.
а) Рекомендоване співвідношення порошку до рідини складає 2 або 3 мірних ложечки по-

рошку на 2 краплі рідини.
б) Для точного дозування порошку пляшечку слід легко постукати об долоню. Не струшуйте 

і не перевертайте.
в) Пляшечку з рідиною слід тримати вертикально і злегка натиснути.
г) Закривайте пляшечки одразу після використання.
д) Час від часу пляшечку з порошком слід струшувати.
2. ЗАМІШУВАННЯ
Відміряйте порошок та рідину на блок або скло для замішування. Розділіть порошок на 2 од-
накові частини. Одну половину порошку замішуйте з усією рідиною протягом 15-20 секунд. 
Додайте другу порцію порошку та ретельно замішуйте весь матеріал ще 20 секунд.

ПРИМІТКА:
Рекомендується суміш густої консистенції.

3. ТЕХНІКА РЕСТАВРАЦІЇ
а) Відпрепаруйте зуб, використовуючи стандартну методику. Створення умов для макро-

механічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте матеріал на 
основі гідроксиду кальцію.

б) Промийте та підсушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення змазаного шару рекомен-
дується використовувати GC CAVITY CONDITIONER або GC DENTIN CONDITIONER.

в) Замішайте необхідну кількість цементу. Робочий час складає 1 хв. 30 сек. при температурі 
23°С (73,4°F). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.

г) Видаліть вологу з підготовленої поверхні, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
д) Внесіть замішаний цемент у відпрепаровану порожнину за допомогою шприца або іншо-

го зручного інструмента. Уникайте утворення повітряних бульбашок.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK e) Сформуйте контур реставрації.

є) Час твердіння складає від 5 хв. до 5 хв. 30 сек. від початку замішування.
4. ФІНІШНА ОБРОБКА/ПОЛІРОВКА
Використовуйте стандартну методику.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати при температурі 4-25°С (39,2-77,0°F).
(Термін придатності: порошок 3 роки, рідина 2 роки від дати виробництва).

УПАКОВКА
1. Упаковка: 15 г порошку з мірною ложечкою, 10 г (8,0 мл) рідини, 17 г сплаву срібла.
2. Пляшечка 15 г порошку з мірною ложечкою.
3. Пляшечка 10 г (8,0 мл) рідини.
4. Пляшечка 17 г сплаву срібла.

УВАГА
1. У разі потрапляння матеріалу на тканини ротової порожнини або шкіру негайно видали-

ти його губкою або ватним тампоном, змоченими у спирті. Промити великою кількістю 
води.

2. У випадку потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до 
лікаря.

3. Не змішувати порошок або рідину з компонентами будь-яких інших склоіономерних 
цементів.
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