ULTRADENT Products – USA
Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!

UltraCemTM
Глас-йономерен постоянен, химиополимеризиращ, усилен с композит (модифициран) цимент
За циментиране на окончателни конструкции
Описание:
UltraCemTM е гласйономерен, химиополимеризиращ, усилен с композит (модифициран) цимент.
Индикации:
UltraCemTM е предназначен за циментиране на индиректни възстановявания (напр. инлеи, онлеи,
коронки и мостове), изработени от метал, металокерамика, цирконий и композити към естетствени
зъби. Продуктът е индициран и за циментиране на ортодонтски пръстени към емайл.
Моля отбележете:
UltraCemTM е контраиндициран за фиксиране на фасети, изцяло порцеланови корони, силно
транслуцентни възстановявания, или директни пулпни покрития!
За изолация/протекция на пулпата използвайте калциево-хидроокисна паста първоначално.
Указания за употреба:
Подготовка:
1. Почистете повърхността на препарирания зъб, изплакнете обилно и подсушете леко. Не
пресушавайте.
2. Проверете прилягането на конструкцията.
3. Подгответе вътрешната - металната повърхност на конструкцията с микроабразия, след което я
почистете чрез фосфорна киселина за 5 секунди. Изплакнете и подсушете.
Дозиране от флакон и шишенце:
1. Разклатете добре флакона с праха, за да го размесите добре и прахът да стане пухкав/пръхкав.
2. Използвайте малката страна на лъжичката от комплекта, поставете 1 изравнена лъжичка с прах на
смесителното блокче, като внимавате да не сбиете праха. Държейки шишенцето с течността
вертикално, за да избегнете появата на въздушни балончета, добавете една капка от нея върху
смесителното блокче.
ВАЖНО: За по-голямо количество цимент използвайте голямата страна на лъжичката и размесете с
две капки от течността.
3. Размесете течността и праха заедно за 20 секунди. Циментът трябва да придобие гладък и лъскав
вид.
4. Поставете вече смесеният цимент UltraCemTM в конструкцията и я поставете веднага.
5. Времето за работа с UltraCemTM е приблизително 1-3 минути при стайна температура, след което
придобива еластична консистенция, която позволява лесното премахване на излишния цимент.
6. UltraCemTM ще се полимеризира напълно в рамките на 5 минути при 37°C.
Апликация от спринцовката:
1. Не премахвайте жълтия клипс и металния щифт със жълтия накрайник преди да размесите.
2. Разклатете или почукайте спринцовката 4 пъти, за да стане прахът пръхкав.
3. Натиснете бялото бутало плавно докрай в зеленото, за да изместите течността в сектора с праха.
4. Все още не вадете оцветения в жълто метален щифт. Хванете пластмасовата смесителна канюла и
я натиснете/издърпайте навътре и навън 10-15 пъти, за да размесите химически.
5. След размесването, издърпайте изцяло смесителната канюла навън.
6. Премахнете и изхвърлете металния щифт и жълтия клипс.
7. Проверете как излиза материалът и сложете UltraCemTM в конструкцията. Поставете я веднага.

8. Работното време с UltraCemTM е приблизително 1-3 минути при стайна температура, след което
придобива еластична консистенция, което позволява лесното премахване на излишния цимент.
9. UltraCemTM ще се полимеризира напълно в рамките на 5 минути при 37°C.
Предупреждения и предпазни мерки
1. Прочетете внимателно и разберете всички инструкции преди употреба.
2. Избягвайте контакт с очите, кожата и меките тъкани. Ако засегнете кожата или меките тъкани с
UltraCemTM, избършете засегнатия участък с алкохол и го изплакнете обилно с вода. В случай на
контакт с очите, изплакнете веднага с обилно количество вода и потърсете незабавно медицинска
помощ. При поява на алергична реакция, дерматит или обрив, спрете употребата на цимента и се
консултирайте с лекар.
3. Съхранявайте на хладно, тъмно място при температура от 4-25˚C (39-78˚F). Температурата не
трябва да превишава 25˚C (78˚F).
4. Влажността може да причини втвърдяване на праха и да намали свойството му за разтворимост.
Затворете всички отвори веднага след употреба.
5. Използването на метална шпатула може да скъси работното време и времето за втвърдяване на
продукта.
6. Когато размесвате на смесителна подложка, материалът може да не е напълно готов за работа.
7. За да не засъхва материалът по денталните инструменти, незабавно изплакнете със студена вода и
избършете цимента от повърхността.
8. Не използвайте при пациенти с доказана чувствителност към глас-йономери, полиакрилна
киселина, амини, флуоросиликати, HEMA, глицерин диметакрилат, диуретан диметакрилат и
парааминобензоени киселини.
9. Използвайте ултразвуков скалер и/или ръчен скалер за да премахнете остатъчния цимент след
като премахнете ортодонтските пръстени.
10. Избягвайте директен контакт с евгенол или тимол-базирани продукти. Тези продукти ще забавят
засъхването на UltraCemTM и всеки друг глас-йономерен цимент.
11. Използвайте само временни цименти без евгенол преди последното циментиране. Почистете
добре и премахнете всичкия останал временен цимент, за да постигнете оптимална адхезия.
12. Пациентът, стоматологът и асистентът трябва да носят предпазни очила когато се използва
продукта.
13. Не използвайте UltraCemTM за фасети, порцеланови корони, затваряне на пулпа или циментиране
на щифтове.
14. Не използвайте след посочения срок на годност отбелязан върху опаковките.
15. Изхвърляйте правилно – използваните канюли, спринцовки и др.
16. Да се пази далеч от достъп на деца.
ВАЖНО: За да видите Информационните листове за безопасност (MSDS) и друга
допълнителна информация за употребата на UltraCem или други сходни продукти, моля
посетете www.ultradent.com или www.miplant.bg.
Сканирайте със своя смартфон за да изгледате 30-секундно видео за употребата на спринцовката
SpeedMix™.

Срок на годност: 24 месеца
Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.
Последна редакция на листовката
Февруари 2015 г.
Производител: Ultradent Products Inc., USA
Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755; www.miplant.bg; miplant@miplant.bg

