
REBARON

АКРИЛОВА ПЛАСТМАСА ХІМІЧНОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ПРЯМОГО ПЕРЕБАЗУВАННЯ 
ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ

Для використання лише стоматологами і лише для цілей, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
Для перебазування знімних акрилових протезів.

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

1. ПІДГОТОВКА
а) З допомогою GC FIT CHECKER (II) або рідко замішаного альгінатного відбиткового 

матеріалу перевірте припасовку в порожнині рота пацієнта.
б) Круглим бором відмітьте кордон між товстим та тонким шаром.
в) Ретельно очистіть пемзою контактну поверхню під струменем води та загрубіть області, 

призначені для перебазування. (На ділянках значних піднутрінь можна утворити отвори 
для виходу матеріалу).

г) Захистіть власне зуби та ясенні ділянки протеза шляхом нанесення GC COCOA BUTTER,  
а також нанесіть аплiкацiйний анестетик або гліцерин на слизову пацієнта в зонах 
контакту з метою запобігання подразненню.

2. ЗАМІШУВАННЯ
а) Рекомендоване співвідношення порошку та рідини – 1,5 г порошку до 1 мл рідини 

(половина мірної чашки порошку до 1/3 піпетки рідини).
Примітка:
застосування надмірної кількості рідини може спричинити сильне подразнення.

б) Відмірте в скляній посудині і замішуйте впродовж 20 – 30 секунд.

3. ПЕРЕБАЗУВАННЯ
а) Через 30 секунд після замішування нанесіть отриману суміш на поверхню протезу  

та залиште, поки суміш не втратить блиск (1 хвилини 30 секунд).
б) Після того, як поверхня потьмяніє, введіть протез в порожнину рота пацієнта та зробіть 

функціональні проби в позиції центральної оклюзії.
в) Щонайменше через 2 хвилини обережно виведіть протез.  

Обріжте надлишковий матеріал по периферії.
г) Знову введіть протез в порожнину рота пацієнта та залиште приблизно на 2 хвилини  

в положенні центральної оклюзії.
Примітка:
Якщо підвищення температури створює для пацієнта дискомфорт, остаточної 
полімеризації протеза можна дочекатися поза порожниною рота.

д) REBARON повністю твердіє приблизно через 9 хвилин від початку замішування. 
Виконайте остаточну корекцію форми та поліровку за стандартними методиками.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному місці подалі від прямого сонячного світла.
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

ВІДТІНКИ
No. 3 – Рожевий
No. 8 – Яскраво-рожевий
Рожевий X

УПАКОВКА
1. Пляшка порошку 100 г
2. Пляшка рідини 100 г (104 мл).
3. 1-1 упаковка: 100 г порошку, 100 г (104 мл) рідини, а також аксесуари.

УВАГА
1. Рідина летуча і легкозаймиста. Одразу після використання закрийте пляшку і тримайте 

подалі від джерел займання.
2. У випадку контакту з очима, негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
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