
Miracle Mix® CAPSULE
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ З ВМІСТОМ  
СРІБЛА В КАПСУЛАХ

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 класу, 

тимчасові пломби і т. ін.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у де-

яких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть викори-
стання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. ПРЕПАРУВАННЯ ПОРОЖНИНИ
а) Відпрепаруйте зуб, використовуючи стандартну методику. Ство-

рення умов для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для 
перекриття пульпи використовуйте матеріал на основі гідроксиду 
кальцію.

б) Промийте й підсушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення зма-
заного шару (Рис.1) рекомендуємо використовувати GC CAVITY 
CONDITIONER (10 секунд) або GC DENTIN CONDITIONER (20 се-
кунд).

2. АКТИВАЦІЯ КАПСУЛИ / ЗАМІШУВАННЯ
а) Перед активацією струсити капсулу або злегка постукати бічною 

стороною капсули об тверду поверхню, щоб розпушити порошок 
(Рис. 2).

б) Для активації капсули вдавіть плунжер так, щоб він повністю зану-
рився у корпус капсули (Рис. 3).

в) Одразу ж вставте капсулу в металевий пістолет GC Capsule Applier і 
один раз натисніть ручку (Рис. 4). Тепер капсула активована.
ПРИМІТКА:
Капсулу слід активувати безпосередньо перед замішуванням й 
одразу використати.

г) Негайно вийміть капсулу з пістолета й помістіть у міксер (або 
амальгамозмішувач) та замішуйте протягом 10 секунд на високій 
швидкості (+/-4000 циклів/хв.) (Рис. 5).

3. ТЕХНІКА РЕСТАВРАЦІЇ
а) Швидко вийміть замішану капсулу з міксера й встановіть її у піс-

толет GC Capsule Applier. Час до початкового видавлювання після 
замішування: максимум 10 сек.

Перед застосуванням уважно прочитайте
інструкцію з використання. UK б) Натисніть два рази, щоб заповнити носик капсули (Рис. 6). Робо-

чий час складає 1 хв. від початку замішування при температурі 23°C. 
Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.

в) Видаліть вологу з підготовленої поверхні, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
г) Максимум протягом 10 секунд після замішування видавіть суміш 

безпосередньо у препаровану порожнину (Рис. 7). Уникайте утво-
рення повітряних бульбашок.
ПРИМІТКА:
1) Для того, щоб встановити носик капсули в потрібному напрямку, 

тримайте пістолет у напрямку до себе та повертайте капсулу.
2) Щоб вийняти використану капсулу, натисніть на звільняючу 

кнопку пістолета. Прокручуючи капсулу за та проти годиннико-
вої стрілки, витягніть її догори.

д) Сформуйте контур реставрації.
е) Час твердіння становить 5 хв. від початку змішування.
4. ФІНІШНА ОБРОБКА
Використовуйте стандартну методику (Рис. 8).

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати при температурі 4-25°С (39.2-77.0°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва).

УПАКОВКА
Упаковка: 50 капсул.

Середній вміст капсули: 0,52 г склоіономерного цементу зі срібним 
сплавом та 0,11 г (0,09 мл) рідини.
Мінімальний об’єм замішаного цементу у капсулі: 0,09 мл.

Окремо: Пістолет GC Capsule Applier (1 од.).

УВАГА
1. У разі потрапляння матеріалу на тканини ротової порожнини або 

шкіру негайно видалити матеріал 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.
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