
CONTACT + GOLD 
Інструмент для створення контактних пунктів при композитних реставраціях II класу. 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

ОПИС 

CONTACT + GOLD – це унікальний інструмент, призначений для створення контактних 
пунктів ідеальної форми при композитних реставраціях ІІ класу. Інструмент має таку 
форму робочої частини, яка дозволяє досягти бажаного ефекту простим 
застосуванням сили до сусіднього зуба. Канавка (1) на опуклій поверхні (2) створює 
валик з композиту, який формує контакт.  

До набору входить два інструменти: для малих (S) і для великих (L) порожнин. Кожен 
інструмент має дві робочі частини: одна призначена для медіальних ділянок (3), інша – 
для дистальних (4). 

 

ПОКАЗАННЯ 

Інструмент CONTACT + GOLD призначений для створення контактних пунктів при 
композитних реставраціях ІІ класу. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Підготовка. 

Для відновлення контактних точок рекомендується використовувати контурні секційні 
матриці з фіксувальним кільцем UNIMATRIX.  

Перед застосуванням інструмента CONTACT + GOLD необхідно мати щонайменше 
один шар правильно адаптованого і полімеризованого композиту в пришийковій 
області (5) для уникнення ризику мікропідтікань.  

Для правильної адаптації композиту в пришийковій області та зниження ризику 
мікропідтікань рекомендується використовувати інструмент FOTOPLUS. 

 

Для визначення розміру інструменту CONTACT + GOLD (S або L), який найбільше 
підходить для клінічного випадку, необхідно виміряти розмір порожнини, ввівши 
робочу частину в порожнину до використання композиту (6). 

 

Техніка. 

 Вибраним інструментом (S або L) внесіть в порожнину невелику кількість 
композиту. 

 Введіть  робочу частину інструмента в порожнину і перемістіть його до 
сусіднього зуба: медіальну – тягніть (7), дистальну – надавлюйте (8), 
змушуючи інструмент контактувати з матрицею. 

 Полімеризуйте композит, тримаючи інструмент у такому положенні. 

 Вийміть інструмент з порожнини. Тепер полімеризований композит 
підтримує контакт. 

 Завершіть заповнення порожнини за звичайною процедурою. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, ПРОТИПОКАЗАННЯ 

 Лише для професійного використання. 

 Не застосовуйте для пацієнтів, які мають підтверджену алергію на 
полісульфон. 

 Стерилізуйте інструмент лише відповідно до інструкції. Стерилізація іншими 
засобами може призвести до пошкодження інструмента. 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 

Інструмент дозволено автоклавувати (126°С, 147 кПа, 16 хв). Перед стерилізацією 
необхідно очистити інструмент водою та ензимним очисним засобом. 

ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігайте в сухому прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. 



СКЛАД 

Інструмент виготовлений з полісульфону. 

 

Інструмент дозволяється стерилізувати. 

Дата внесення змін в інструкцію: 02-2016. 
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