
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Десенсибілізатор PERFECT призначений:

Для усунення болю у відкритих пришийкових ділянках, які не потребують реставрації.
Для полегшення або запобігання чутливості дентину після препарування зубів під час виготовлення 
прямих і непрямих реставрацій.

ВЛАСТИВОСТІ:
Десенсибілізатор PERFECT використовується для лікування надчутливого дентину. Ефект досягається 
завдяки осаджуванню білків плазми, що знижує проникність дентину та закупорює периферійні ден-
тинні канальці. Він сповільнює потік рідини (що є причиною чутливості) через канальці.
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:
ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ ДЕНТИНУ
Лікування гіперчутливості поверхонь дентину призначають тільки у разі сильної больової реакції на 
теплові, осмотичні або тактильні подразники.
При помірному болю слід використовувати альтернативні методи лікування, такі як десенсибілізаційні 
зубні пасти.
1. Очистіть дентин (наприклад, пемзою для чищення), за необхідності зробіть місцеву анестезію. Про-

мийте водою.
2. Захистіть слизові оболонки кофердамом. Переконайтеся, що десенсибілізатор PERFECT контактує 

тільки з ділянкою, яка потребує лікування.
3. Нанесіть невелику кількість десенсибілізатора PERFECT на поверхню дентину ватною кулькою або 

пензликом та залиште на 30-60 секунд.
4. Потім ретельно висушіть поверхню струменем повітрям, поки плівка рідини не зникне і поверхня 

більше не блищатиме.
5. Ретельно промийте водою.
ЛІКУВАННЯ ДЕНТИНУ, ВІДПРЕПАРОВАНОГО ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ
1. Захистіть слизові оболонки кофердамом.
2. Глибокі порожнини та/або ділянки поряд із пульпою покрийте відповідною прокладкою перед на-

несенням десенсибілізатора.
3. Видаліть вологу з відпрепарованого дентину струменем повітря під невеликим тиском.
4. Нанесіть десенсибілізатор PERFECT ватною кулькою та залиште на 30-60 секунд. Переконайтеся, що 

нанесли тільки необхідну мінімально можливу кількість, і що матеріал контактує лише з ділянкою, 
яка підлягає лікуванню.

5. Обережно просушіть поверхню дентину струменем повітря.
6. Ретельно змийте водою, використовуйте слиновідсмоктувач.
7. Перейдіть до адгезивної підготовки чи цементування (на ваш вибір) та завершіть реставрацію.

ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м.Київ,04071,Україна
тел/факс:+380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua
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ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Десенсибілізатор PERFECT призначений:

 Для усунення болю у відкритих пришийкових ділянках, які не 
потребують реставрації.

 Для полегшення або запобігання чутливості дентину після 
препарування зубів під час виготовлення прямих і непрямих 
реставрацій.

ВЛАСТИВОСТІ:
Десенсибілізатор PERFECT використовується для лікування над-
чутливого дентину. Ефект досягається завдяки  осаджуванню 
білків плазми, що  знижує  проникність дентину та  закупорює  
периферійні дентинні канальці. Він сповільнює потік рідини (що 
є причиною чутливості) через канальці.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:
Лікування гіперчутливості дентину:

Лікування гіперчутливості поверхонь дентину призначають 
тільки у разі сильної больової реакції на теплові, осмотичні або 
тактильні подразники.
При помірному болю слід використовувати альтернативні ме-
тоди лікування, такі як десенсибілізаційні зубні пасти.
Очистіть дентин (наприклад, пемзою для чищення), за необхід-
ності зробіть місцеву анестезію. Промийте водою.
1. Захистіть слизові оболонки  кофердамом. Переконайтеся,  що 

десенсибілізатор PERFECT контактує  тільки  з ділянкою, яка  
потребує лікування.

2. Нанесіть невелику кількість десенсибілізатора PERFECT на по-
верхню дентину ватною кулькою або пензликом та залиште 
на 30-60 секунд.

3. Потім ретельно висушіть поверхню струменем повітрям, поки 
плівка рідини не зникне і поверхня  більше не  блищатиме. 
Після цього ретельно промийте водою.

4. Глибокі порожнини та/або  ділянки поряд  із пульпою необ-
хідно покрити відповідною прокладкою перед нанесенням 
десенсибілізатора.

Лікування дентину, відпрепарованого для реставрації:

1. Захистіть слизові оболонки кофердамом.
2. Видаліть вологу з відпрепарованого дентину струменем пові-

тря під невеликим тиском.
3. Нанесіть десенсибілізатор PERFECT ватною кулькою та зали-

ште на 30-60 секунд. Переконайтеся, що нанесли тільки необ-
хідну мінімально можливу кількість, і що матеріал контактує 
лише з ділянкою, яка підлягає лікуванню.

4. Ретельно просушіть поверхню дентину струменем повітря, 
ретельно змийте водою, використовуйте слиновідсмоктувач.

5. Перед застосуванням десенсибілізатора нанесіть на глибокі по-
рожнини та/або ділянки поблизу пульпи відповідні прокладки.

УВАГА:
Десенсибілізатор PERFECT  призначений тільки для використання 
лікарями-стоматологами.

Небезпечний, містить глутардіальдегід, 2-гідроксиетилметакрилат.
 Це речовина, що викликає місцеве подразнення та має токсич-

ну дію.
 Завжди слід застосовувати відповідні запобіжні заходи перед 

використанням десенсибілізатора PERFECT.
 Для лікування використовуйте тільки мінімально необхідну 

кількість.
 Шкідливий при вдиханні.
 Подразнює дихальні шляхи.
 Подразнює шкіру.
 Є ризик серйозного пошкодження очей. 
 Може викликати підвищену чутливість при вдиханні.
 Може викликати підвищену чутливість при контакті зі шкірою.
 У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю 

води та зверніться до лікаря.
 Одягайте спеціальні рукавички.
 Перед використанням одягайте захисні окуляри та захищайте 

очі пацієнта від крапель матеріалу.
 Не вдихайте пари / бризки.
 Уникайте контакту зі шкірою.
Десенсибілізатор PERFECT не можна використовувати:

 Якщо неможливо вдатися до необхідних заходів безпеки або 
неможливо застосувати вказану методику використання.

 Якщо у пацієнта алергія на будь-який з інгредієнтів, що містяться 
у десенсибілізаторі PERFECT.

 Якщо є біль через пульпіт.
 Якщо відкрита пульпа або перфорований дентин, який оточує 

пульпу.
Подразнення пульпи може спостерігатися за наявності глибоких 
порожнин без належного захисту пульпи.
Ділянки порожнин поряд із пульпою необхідно покрити відпо-
відною лайнерною прокладкою перед нанесенням десенсибі-
лізатора.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:
 2-гідроксиетилметакрилат,
 глутардіальдегід,
 очищена вода.

ЗБЕРІГАННЯ:
 Не зберігайте при температурі вище 24°C.
 Зберігайте в холодильнику.
 Зберігайте в недоступному для дітей місці.
 Термін придатності 24 місяці з дати виробництва.
 Десенсибілізатор PERFECT не можна використовувати після за-

кінчення терміну придатності (див. попередження на етикетці).

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м.Київ,04071,Україна
тел/факс:+380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua2INS109BJM UA Rev.1 03/2018
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ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

УВАГА:
Десенсибілізатор PERFECT  призначений тільки для використання лікарями-стоматологами.
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ДЕСЕНСИБІЛІЗАТОР

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ:
Десенсибілізатор PERFECT призначений:

Для усунення болю у відкритих пришийкових ділянках, які не
потребують реставрації.
Для полегшення або запобігання чутливості дентину після
препарування зубів під час виготовлення прямих і непрямих
реставрацій.

ВЛАСТИВОСТІ:
Десенсибілізатор PERFECT використовується для лікування над-
чутливого дентину. Ефект досягається завдяки осаджуванню
білків плазми, що  знижує  проникність дентину та  закупорює
периферійні дентинні канальці. Він сповільнює потік рідини (що
є причиною чутливості) через канальці.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:
Лікування гіперчутливості дентину:

Лікування гіперчутливості поверхонь дентину призначають 
тільки у разі сильної больової реакції на теплові, осмотичні або 
тактильні подразники.
При помірному болю слід використовувати альтернативні ме-
тоди лікування, такі як десенсибілізаційні зубні пасти.
Очистіть дентин (наприклад, пемзою для чищення), за необхід-
ності зробіть місцеву анестезію. Промийте водою.
1. Захистіть слизові оболонки  кофердамом. Переконайтеся,  що

десенсибілізатор PERFECT контактує  тільки  з ділянкою, яка
потребує лікування.

2. Нанесіть невелику кількість десенсибілізатора PERFECT на по-
верхню дентину ватною кулькою або пензликом та залиште 
на 30-60 секунд.

3. Потім ретельно висушіть поверхню струменем повітрям, поки 
плівка рідини не зникне і поверхня  більше не  блищатиме. 
Після цього ретельно промийте водою.

4. Глибокі порожнини та/або  ділянки поряд  із пульпою необ-
хідно покрити відповідною прокладкою перед нанесенням
десенсибілізатора.

Лікування дентину, відпрепарованого для реставрації:

1. Захистіть слизові оболонки кофердамом.
2. Видаліть вологу з відпрепарованого дентину струменем пові-

тря під невеликим тиском.
3. Нанесіть десенсибілізатор PERFECT ватною кулькою та зали-

ште на 30-60 секунд. Переконайтеся, що нанесли тільки необ-
хідну мінімально можливу кількість, і що матеріал контактує
лише з ділянкою, яка підлягає лікуванню.

4. Ретельно просушіть поверхню дентину струменем повітря, 
ретельно змийте водою, використовуйте слиновідсмоктувач.

5. Перед застосуванням десенсибілізатора нанесіть на глибокі по-
рожнини та/або ділянки поблизу пульпи відповідні прокладки.

УВАГА:
Десенсибілізатор PERFECT  призначений тільки для використання
лікарями-стоматологами.

Небезпечний, містить глутардіальдегід, 2-гідроксиетилметакрилат.
Це речовина, що викликає місцеве подразнення та має токсич-
ну дію.
Завжди слід застосовувати відповідні запобіжні заходи перед
використанням десенсибілізатора PERFECT.
Для лікування використовуйте тільки мінімально необхідну
кількість.
Шкідливий при вдиханні.
Подразнює дихальні шляхи.
Подразнює шкіру.
Є ризик серйозного пошкодження очей.
Може викликати підвищену чутливість при вдиханні.
Може викликати підвищену чутливість при контакті зі шкірою.
У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю
води та зверніться до лікаря.
Одягайте спеціальні рукавички.
Перед використанням одягайте захисні окуляри та захищайте
очі пацієнта від крапель матеріалу.
Не вдихайте пари / бризки.
Уникайте контакту зі шкірою.

Десенсибілізатор PERFECT не можна використовувати:

Якщо неможливо вдатися до необхідних заходів безпеки або
неможливо застосувати вказану методику використання.
Якщо у пацієнта алергія на будь-який з інгредієнтів, що містяться
у десенсибілізаторі PERFECT.
Якщо є біль через пульпіт.
Якщо відкрита пульпа або перфорований дентин, який оточує
пульпу.

Подразнення пульпи може спостерігатися за наявності глибоких
порожнин без належного захисту пульпи.
Ділянки порожнин поряд із пульпою необхідно покрити відпо-
відною лайнерною прокладкою перед нанесенням десенсибі-
лізатора.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ:
2-гідроксиетилметакрилат,
глутардіальдегід,
очищена вода.

ЗБЕРІГАННЯ:
Не зберігайте при температурі вище 24°C.
Зберігайте в холодильнику.
Зберігайте в недоступному для дітей місці.
Термін придатності 24 місяці з дати виробництва.
Десенсибілізатор PERFECT не можна використовувати після за-
кінчення терміну придатності (див. попередження на етикетці).

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРІСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв. 2, м.Київ,04071,Україна
тел/факс:+380445020091, e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua2INS109BJM UA Rev.1 03/2018
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