
PROGLASS™ ONE 
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Рентгеноконтрастний склоіономерний цемент для фіксації

PROGLASS™ ONE хімічним чином поєднується з тканинами зуба і металом, забезпечуючи високу міцність і 
крайове прилягання постійних конструкцій.
PROGLASS™ ONE призначений для постійного цементування металевих вкладок, накладок, штифтів та 
брекетів.  
PROGLASS™ ONE забезпечує відмінну герметизацію країв та довговічність фіксації.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
•  Фіксація металевих, металокерамічних, металокомпозитних коронок, мостів, вкладок та накладок
•  Фіксація металевих ортодонтичних кілець
•  Фіксація ортодонтичних дуг
•  База або прокладка

ВКАЗІВКИ З ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошок / рідина 2,4 г / 1,0 г
Час замішування 30 сек
Робочий час 2 хв 30 сек  – 3 хв 00 сек
Чистий час затвердіння 3 хв 10 сек  – 3 хв 30 сек

Умови випробувань: температура 23 +/- 1°C і вологість 45 – 55%. ISO 9917: 1991 (E) (Стоматологічні цементи на 
водній основі)

ЗАСТОСУВАННЯ
1. Підготовка зуба:

• Очистити відпрепаровану порожнину пемзою і водою.
• Ретельно промийте водою та висушіть, але не пересушуйте, не видаляйте змазаний шар.
• Для перекриття пульпи застосовуйте гідроксид кальцію.
• Очистіть та висушіть внутрішню поверхню ортопедичної конструкції.

2. Дозування порошку і рідини
Співвідношення порошок / рідина для отримання оптимальної консистенції становить 2,4 г / 1,0 г.
Зазначену консистенцію можна отримати, змішавши 1 ложку порошку без гірки та 3 краплини рідини.
Струсніть пляшку, щоб розпушити порошок. Наберіть повну з гіркою ложку порошку, видаліть гірку та помістіть 
порошок на блок для замішування. Не притискайте порошок у ложці до внутрішніх стінок пляшки.
Переверніть пляшку з рідиною вертикально, так щоб отвір знаходився приблизно в 5 см над блоком для 
замішування. Не рухаючи рукою, обережно стисніть пляшку та видавіть 1 краплю. За наявності повітряних 
бульбашок злегка постукайте по пляшці пальцями, якими утримуєте її. Не використовуйте для замішування 
краплі неповного розміру.
Маленьким шпателем швидко замішайте весь цемент з рідиною. Зазвичай 1 ложка порошку і 3 краплі рідини 
повинні забезпечувати достатню кількість замішаного цементу. Він повинен бути тиксотропним, а також мати 
однорідну консистенцію та глянцевий вигляд. Загальний час замішування становить 30 секунд.
Після використання щільно закрийте пляшки з рідиною та порошком, щоб запобігти потраплянню всередину 
вологи.

3. Техніка фіксації
• Цементування литих металевих коронок або мостів.

Нанесіть на внутрішню поверхню конструкції шар цементу товщиною 1 мм і почніть встановлювати 
коронку на місце через 30 секунд після завершення замішування.  Не вносьте занадто багато цементу. 
Зверніть увагу, що вищі температури скорочують робочий час.

• Фіксація металевих коронок.
Заповніть адаптовану корону цементом і посадіть на місце. Для полегшення видалення ортодонтичних 
конструкцій в майбутньому, перед фіксацією нанесіть на оклюзійні поверхні зубів, що покриваються 
кільцями, фтористий гель або вазелін.



Чистий час затвердіння: 4 хвилини від початку замішування. Видаліть надлишки цементу на початку 
гелеподібної стадії затвердіння.

Увага: використовувати лише у стоматології
Не використовуйте  PROGLASS™ ONE для пацієнтів, у яких є алергія на склоіономерні цементи.
У разі виникнення алергічної реакції у пацієнта відразу припиніть застосування матеріалу та порадьте 
звернутися до лікаря відповідної спеціалізації. Якщо у пацієнта були випадки алергії на склоіномерні цементи, 
не використовуйте  PROGLASS™ ONE. Уникайте потрапляння цементу на слизову оболонку або шкіру.
У разі випадкового контакту негайно видаліть цемент ватою просоченою спиртом та промийте водою.
У разі потрапляння в очі, негайно промийте водою та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.
Не змішуйте порошок або рідину  PROGLASS™ ONE з компонентами інших склоіономерних цементів.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігайте  PROGLASS™ ONE у прохолодному та темному місці при температурі 4 – 25°C (39 – 78°F).
Не використовуйте матеріал після закінчення терміну придатності.

ГАРАНТІЯ
SILMET LTD замінить продукт, якщо буде доведено його непридатність до використання.
SILMET LTD не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, прямі чи непрямі, що виникають 
у зв’язку з використанням або неможливістю використання продукту.
Стоматолог несе відповідальність за визначення придатності продукту перед його використанням за 
призначенням. Стоматолог бере на себе усі ризики та відповідальність у зв’язку з цим.

SILMET LTD.
12 Hassadna Street, Industrial Park, 
Or-Yehuda 6022011, Israel
Phone: +97237353000; Fax: +97235331581;
Email: info@silmetdental.com

Diadent, 13 Rue Jean Lolive 2.1
la Fosse a la Barbiere, Aulnaye. France
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