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Перед застосуванням уважно 
прочитайте інструкцію з 
використання.

FIT CHECKERTM  ADVANCED
VPES СИЛІКОН ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ПРИПАСУВАННЯ 

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

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Для перевірки припасування стоматологічних протезних конструкцій.
• Коронки: краї, проксимальна поверхня, оклюзійна поверхня
• Відлитий штифт: припасування штифта
• Вкладка: краї, проксимальна поверхня
• Протез: поверхня слизової оболонки

ПРОТИПОКАЗАННЯ

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

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При видавлюванні FIT CHECKER ADVANCED необхідно уникати його змішуван-
ня або контакту з наведеними нижче матеріалами, котрі можуть збільшити час 
твердіння або взагалі перешкодити йому: каталізатор для С-силіконових від-
биткових матеріалів, полісульфідні відбиткові матеріали, евгеноловмісні мате-
ріали, сірка, латекс, жири, акрилати, гліцерин, місцеві знеболювальні спреї чи 
мазі (напр., лідокаїн).

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

ЗМІШУВАННЯ
ТЮБИК

Видавіть базу та каталізатор однакової довжини на палетку для змішування (1 
см для коронки або вкладки, 2-3 см для часткового знімного протеза, 3-4 см 
для повного знімного протеза нижньої щелепи, 4-5 см для повного знімного 
протеза верхньої щелепи). Ретельно змішуйте протягом 20 секунд.
Примітка:
a.  Для збільшення робочого часу додайте уповільнювач перед змішуванням, 

як наведено нижче у таблиці.
б. Інгібітор, що додається до FIT CHECKER або FIT CHECKER ІІ, не може викорис-

товуватись з FIT CHECKER ADVANCED.
в. Тримайте тюбик стиснутим поки не закриєте його ковпачком, щоб запобігти 

потраплянню повітря у тюбик, оскільки це може призвести до відділення рі-
дини від твердої частини.

г. Після закінчення роботи закривайте тюбики їхніми оригінальними ковпач-
ками.

Кількість крапель 
інгібітора на 5см 
бази та каталізатора

Робочий час Час твердіння

0 1 хв.
1 хв.3 1 хв. 10 сек.

5 1 хв. 20 сек.
При 23°C, вологість 50%

ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТРИДЖА ТА ВИДАВЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ
1. Підніміть догори стопер плунжера системи CARTRIDGE DISPENSER ІІ і відтяг-

ніть плунжер наскільки можливо назад. Підніміть фіксатор картриджа та 
встановіть картридж, переконавшись, що V-подібний паз на фланці картрид-
жа направлений донизу. Опустіть вниз фіксатор картриджа для надійного 
закріплення картриджа в диспенсері. 

2. Відпустіть стопер плунжера та проштовхніть плунжер вперед до його кон-
такту з картриджем.

3. Поверніть ковпачок картриджа на 1/4 оберту проти годинникової стрілки. 
Нахиліть ковпачок донизу та зніміть його з картриджа. Обережно натиска-
ючи на рукоятку диспенсера, видавіть невелику кількість матеріалу з обох 
отворів картриджа. Переконайтеся, що і основа, і каталізатор видавлюються 
рівномірно. 

4. Зіставте V-подібний паз на фіксаторі насадки для замішування (MIXING TIP ІІ 
) з V-подібним пазом між тубами картриджа. Щоб приєднати насадку для за-
мішування, щільно притисніть її до картриджа. Потім поверніть кольоровий 
фіксатор насадки для замішування на 1/4 оберту за годинниковою стрілкою. 
Тепер диспенсер готовий до використання.

5. Для того щоб видавити необхідну кількість матеріалу, натискайте рукоятку 
диспенсера декілька разів. Після використання не знімайте насадку для замі-
шування, оскільки до наступного застосування вона відіграє роль ковпачка. 
Щоб замінити насадку для замішування, поверніть її фіксатор на 1/4 оберту 
проти годинникової стрілки до співставлення пазу фіксатора з пазом кар-
триджа. Нахиліть насадку для замішування донизу та зніміть її  з картриджа.

6. Заміняйте стару насадку для замішування безпосередньо перед наступним за-
стосуванням. Перед встановленням нової насадки для замішування обереж-
но видавлюйте невелику кількість матеріалу, щоб переконатися в тому, що як 
основа, так і каталізатор виходять з двох отворів рівномірно. Якщо матеріал 
не видавлюється, видаліть з отворів картриджа той матеріал, що затвердів.

7. Для заміни картриджа підніміть фіксатор плунжера і повністю відтягніть 
плунжер. Піднявши фіксатор картриджа, вийміть порожній картридж, а но-
вий встановіть у диспенсер.



КОНТРОЛЬ ПРИПАСУВАННЯ

1. Нанесіть суміш на внутрішню поверхню ортопедичної конструкції та роз-
містіть її в ротовій порожнині. Робочий час складає 1 хвилину від початку 
замішування при температурі 23°С (73.4°F). Утримуйте в такому положенні 
протягом 1 хвилини поки матеріал не стане твердим.

2. Зніміть протез, застосовуючи відповідний інструмент. Перевірте товщину FIT 
CHECKER ADVANCED, щоб оцінити щільність припасування протезу. Озна-
кою належного припасування є рівномірне покриття тонкою плівкою. При 
наявності місць, де плівка є занадто тонкою або товстою, корекцію можна 
виконати за допомогою стандартних методів.

3. Після оцінки припасування видаліть матеріал та очистіть протез.

Примітка:
а. Не використовуйте FIT CHECKER ADVANCED на поверхні, що  перебазована 

за допомогою м’якого матеріалу на основі  силікону, оскільки це може спри-
чинити труднощі при зніманні.

б. FIT CHECKER ADVANCED є досить текучим матеріалом.  Потрібно слідкувати 
за тим, щоб матеріал не затік у горло  пацієнта.

в. Уникайте пересушування зуба та прилягаючих тканин під час  застосування 
FIT CHECKER ADVANCED.

г. Матеріал FIT CHECKER ADVANCED має унікальний хімічний  склад, що дозволяє 
йому полімеризуватися у порожнині рота  швидше, ніж при кімнатній темпе-
ратурі. Тому для визначення  ступеню твердіння перевіряйте стан матеріалу 
в порожнині  рота, оскільки спостереження за невикористаними залишками  
матеріалу поза порожниною рота призводить до хибних  висновків.

ґ. Більш високі температури скорочують робочий час, а більш  низькі подовжу-
ють його.

КОЛІР

БІЛИЙ

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте при кімнатній температурі подалі від прямих сонячних променів 
(15 - 25°C, 59 - 77°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

1. Тюбик
1-1 упаковка: 55 г (42 мл) база, 50 г (42 мл) каталізатор, 3 г уповільнювач та 
палетки для змішування.

2. Картридж
Упаковка з двох картриджів: Картридж 62 г (48 мл) х 2, MIXING TIP ІІ S x 3, 
MIXING TIP ІІ SS x 3 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. У випадку контакту з тканинами ротової порожнини або шкірою видаліть 
матеріал та промийте водою.

2. У випадку контакту з очима негайно промийте водою та зверніться за ме-
дичною допомогою.

3. Не змішуйте FIT CHECKER ADVANCED з компонентами будь-яких інших про-
дуктів.

4. Запобігайте потраплянню матеріалу на одяг, оскільки він важко очищується.
5. Не допускайте проковтування матеріалу.

Останні зміни внесено: 08/2014


