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Показання до застосування

Головна Інформація
I-Sil™, Premium/ Ай-Сіл Преміум пропонує нову лінійку самозатверджуючих 
матеріалів на основі полівініл силіконових відбиткових матеріалів, 
розроблених з урахуванням специфічних характеристик , необхідних 
для коронок, мотів, ортодонтії та імплантації.

Склад
Основа: Polymethyl Hydrogen Siloxane, Polymethyl Siloxane, 
Каталізатор: Polyvinyl Siloxane

- Відбитки для коронок і мостів 
- Відбитки вкладок та накладок
- Відбитки на імплантах
- Функціональні відбитки

- Ідентифікація точки прикусу
- Відбитки для протезів
- Навчальні відбиткові моделі
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Інструкція по застосуванню №08408
Дата останнього перегляду  Березень 2021

Полівініл силіконовий відбитковий матеріал

    
       

   

    

Заливка гіпса
- Заливати Гіпс щонайменше, через 30 хвилин після зняття зліпків матеріалів 

* Час відновлення для відбиткового матеріалу: близько 30 хвилин.
* Час розробки H2 Газ: 5 ~ 15 хвилин
- Час розробки H2 газ відбиткового матеріалу  може бути різним у залежності 

Для запобігання повітряних бульбашок, почекайте 30 хвилин для заливки гіпсу.
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Матеріал
Лайт Боді Картридж

Картридж

Картридж

Пакування Колір
Помаранчевий

Світло-голубий

Синій

Регуляр Боді (Ай-Сіл Джумбо) 

Хеві Боді (Ай-Сіл Джумбо) 

Преміум Путі Банка Фіолетовий

1. Перевірте термін придатності на упаковці та цілісніть пакування.
2. Прочитай те інструкцію із застосування перед використанням.

Попереджувальна інформація

3. Не використовуйте матеріал, якщо він був засвічений.
4. Якщо присутні хімічні речовини, які гальмують затвердження
    відбиткового матеріалу, повністю переробіть.
  
Використання
У картриджі (Хеві Боді, Регуляр Боді, Лайт Боді)

    

  
В банці (Преміум Путі)
1. Візміть необхідну кількість бази та каталізатора за допомогою
     мірних ложок.
2. Змішуйте матеріал руками до тих пір, поки колір не стане рівним.
3. Нанести матеріал на ложку.
4. Зняміть ложку через 4 хвилини

   

1. Вставити картридж пістолет-диспенсер
2. Натисніть трохи, пока база та каталізатор не стечуться разов 
    без блокування 
3. Вставити змушувальну насадку на картридж та повернути на 
    90 градусів в напрямку годинника.
4. Повільно видавлювати для ідеального змішування матеріалів
5. Ложка має бути розміщена до закінчення робочого часу.
6. Нанести матеріал на ложку.
7. Зніміть ложку через 4 хвилини. 

   

Робочий час, час встановлення 
Матеріал

Лайт Боді 

Регуляр Боді (Ай-Сіл Джумбо) 
Хеві Боді (Ай-Сіл Джумбо) 

Преміум Путі 

Картридж

Картридж

Картридж

Банка

Пакування
Робочий час 

(хв)
Час встановлення (хв) 
(внутриорально)

Стерилізація
- Після того, як видалили матеріали з порожнини рота, 

переконайтеся, що ви ретельно його промили.
- Тримайте 30 хвилин для стерилізації в 2% glutaraldehyde 

acdic), 0.5~1.5% Sodium hyprovidone або 0.1~1.5% Providone-iodin.

  Умови тесту: Температура      Відносна вологість      

з ротової порожнини для кращої гіпсової моделі.

   від продуктів.

Застередження
1. Ай-Сіл був розроблений для продажу та використання тільки в стоматології.
2. Робочий час включає час на замішування.
3. Робочий час може змінюватись на 15 сек (швидше або довше) та 
    час встановлення, якщо температура змінюєтья.
4. При змішуванні бази (Putty) не рекомендується вживати латексні
    рукавички, використовуйте добре мимиті руки або вінілові рукавички.
5. Уникайте забруднення або контакта з хімічними речовинами, які
    можуть гальмувами встановлення (наприклад, залишки акрилату та
    метакрилату -  Оксиген стримує шар композитних матеріалів, латексний 
    каучук, сполуки сірки, матеріали з евгенолом, гемостаики, гліцерін і тд.)
6. Якщо сталося забрудення хімічними речовинами, повністю переробіть.
    (Якщо акрилат та метилакрилат присутні, промийте зубну поверхню ізопро
    -піловим спиртом перед тим, як робити відбитки. Якщо забруднення 
    сталося латексним каучуком або сіркою, промийте водним розчином
    перекису водню перед тим, як робити відбитки).
7. Органічні розчинники можуть сприяти неточності відбитків.
8. Уникайте попадання матеріалу на одяг. Буде складно видалити матеріал з одягу.
9. Не використовуйте Ай-Сіл після закінчення терміну придатності.
10. У разі алергічної реакції на Ай-Сіл, або гіперчутливості припиніть
      використання матеріалу.
11. Уникайте попадання в очі, музичну мембрану, шкіру та одяг.
12. Якщо Ай-Сіл попад в очі, промийте очі водою та зверніться до офтальмолога.
13. Якщо матеріал зберігається у холодильнику, перед використанням 
      необхідно нагріти до кімнатної температури.

Зберігання та використання
1. Не використовуйте Ай-Сіл при підвищених температурах або при 
інтенсивному світлі.
2. Зберігайте Ай-Сіл при температурі 18-24°C.
3. Підвищення температури більше 24°C, може привести до скорочення
    терміну придатності.
4. Термін приданості 24 місяця.
5. Для контролю терміна приданості, дивіться на упаковку. 
6. Не зберігайте матеріал близько до матеріалів, в складі яких є хімічні
    речовини, щоб не перешкоджати встановленню силіконових матеріалів 
    (наприклад, залишки акрилату та метакрилату -  Оксиген стримує шар
    композитних матеріалів, латексний  каучук, сполуки сірки, матеріали 
    з евгенолом, гемостаики, гліцерін і тд.)
 

Обмеження температури

Тримати подалі від сонячного світла

Код партії

Виробник

Європейська відповідність

Використати до    

Зберігати в сухому місці    

Знак відповідності         

Дата виробництва    

Увага, дивись інструкцію з використовування  

Гарантія.  
SPIDENT® CO.,LTD. / Спідент Ко., Лтд.  гарантує, що даний продукт 
не має дефектів. SPIDENT® CO.,LTD. / Спідент Ко., Лтд не видає жодних  інших 
гарантій, що не враховують будь-яку реалізовану гарантію на продаж, 
або придатність для конкретної мети. 
Користувач несе відповідальність за визначення придатності продукту
для  користувача. 
Якщо дефект продукту виявлено протягом гарантійного терміну, 
SPIDENT® CO.,LTD. / Спідент Ко., Лтд.забов'язується замінити продукт на новий.
Користувач самостійно несе відповідальність за 
використання матеріалу не за призначенням.

Обмеження відповідальності
За винятком випадків, коли це заборонено законом, 
SPIDENT® CO.,LTD. / Спідент Ко., Лтд.
не буде нести відповідальність за будь-які втрати або збитки, що випливають 
з цього продукту, будь то прямі, непрямі, спеціальні, випадкові або непрямі, 
незалежно від теорії права, включаючи гарантію, контракт, 
недбалість або пряму відповідальність.

Інформація споживача
Жодна особа не має права надавати будь-яку інформацію, яка 
відхиляється від інформації, наведеної в цій інструкції.
Увага: Федеральний закон США обмежує продаж цього пристрою 
або його використання на замовлення стоматолога.

Утилізація
Інформацію про утилізацію див. 
У паспорті безпеки матеріалів (або через місцеву філію).


