
Інструкція з використання 

іноКоре 
inoCore 
Композитний матеріал подвійного затвердіння для нарощування кукси зуба 

inoCore (іноКоре) – це стоматологічний матеріал подвійного затвердіння для нарощування кукси зуба, який можна 
використовувати для нарощування кукси за всіма методиками завдяки тому, що матеріал зручний у роботі та має високу 
міцність на стискання. inoCore (іноКоре) доступний у відтінках А3 та синій. 

Властивості 
• Добре обробляється, оскільки має міцність, що близька до міцності дентину. 
• Доступний у відтінках: синій та А3. 
• Легко видавлюється через змішувальну насадку. 
• Економно використовується при ручному змішуванні завдяки еко-насадкам. 

Показання для застосування 
• Нарощування кукси за всіма методиками. 
• Постійні реставрації ушкоджених зубів. 

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 

Підготовка до використання 
1. Перед застосуванням перевірте термін придатності та цілісність упаковки продукту. 
2. Встановіть еко-насадку або змішувальну насадку на шприц inoCore (іноКоре). 

Спосіб використання 
1. Промийте та висушіть відпрепаровану порожнину зуба. 
2. Підготуйте порожнину зуба відповідно до правил виконання лікувальних процедур. 
3. Протравіть відпрепаровану поверхню, після чого нанесіть адгезив. Застереження: будьте обережні при проведенні 

процедури. 
4. Нанесіть необхідну кількість матеріалу inoCore (іноКоре) на ділянку лікування. 
5. Полімеризуйте світлом.  

Хімічна полімеризація у ротовій порожнині: протягом 5 хвилин. 
Час полімеризації світлодіодною лампою: 20 секунд. 
Час полімеризації галогеновою лампою: 40 секунд. 

6. Проведіть обробку поверхні зуба та кукси. 
Примітка. Час хімічної полімеризації у ротовій порожнині: при використанні змішувальної насадки: ≤ 4 хвилини, при 
використанні еко-насадки (ручне змішування) ≤ 6 хвилин. 

Фізичні властивості inoCore (іноКоре): 
Міцність на стискання: 310 МПа. Глибина полімеризації (20 секунд): 5.1 мм. 

Упаковка 
2 шприци inoCore (іноКоре) по 5 мл (по 10 г), еко-насадки, змішувальні насадки, інструкція з використання. 

Застереження 
1. Час роботи з матеріалом може збільшуватися (або зменшуватися) приблизно на 5 секунд з підвищенням (або 

зниженням) температури на кожен 1ºC. 
2. Плями від продукту не видаляються з поверхні тканин, тому для запобігання появі плям уникайте контакту матеріалу з 

одягом. 
3. При потраплянні матеріалу на шкіру або в очі – промийте їх чистою водою. 
4. Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності. 
5. Продукт призначений для використання лише лікарями-стоматологами. 

Зберігання 
1. Уникайте впливу високих температур і потрапляння прямих сонячних променів. 
2. Закривайте шприц кришечкою одразу після використання та зберігайте щільно закритим. 
3. Зберігайте у сухому та прохолодному місці. 
4. Термін придатності – 2 роки з дати виготовлення. 
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INNO DENTAL CO., LTD. 
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