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PRIMA 2000 немесе PRIMA QUICK BOND-пен қолдануға арналған химиялық қатайтылатын Активатор

Қолданылуы

Негізгі құрамдас бөліктері

PRIMA 2000 материалын қатайту үшін Активатор
мына жағдайларда қолданылады:

•
•
•
•

• Тіс қаптамасы мен көпір тектес протездерді, вкладка/
накладканы адгезивтік бекіту үшін.
• Амальгамамен тісті қалпына келтіру үшін.
• Жарықпен қатайтуға мүмкіндік болмаған кезде.

Қолдану жөнінде нұсқаулық

Ацетон
Гидроксиэтилметакрилат
Этил спирті
Тотықтандырғыш

Сақтау шарттары
• 24ºС-ден аспайтын температурада сақтау керек.
• Шамадан тыс қыздырудан абай болу керек.
• Салқын күйде сақтау керек.

1. Палеткада PRIMA 2000 мен AUTO-CURE
ACTIVATOR-дың тең мөлшерін жақсылап араластыру керек
2. Дайын қоспаны аппликаторды қолдануа отырып
жағып, 15 секундқа қалдыру қажет.
3. Ауаның қатты ағымын 15 секундт бойы немесе
адгезив қозғалысын толық тоқтатқанша қолдана
отырып еріткішті кетіру керек. Қажет болған
жағдайда екінші рет жағып кептіру керек.
4. Қалпына келтіруді немесе бекітуді аяқтау қажет.

Сақтық шаралары
AUTO-CURE ACTIVATOR-дың құрамында сезімтал
терісі бар адамдарда жанаспалы аллергиялық
дерматит тудыратын ацетон және полимерленетін
мономерлер бар. Көзбен теріге тиюден абай болу
керек. Көзбен теріге тиген жағдайда сумен мұқият
жуу қажет.
Егер де науқастың терісі сезімтал болса немесе
полиметилакрилатқа аллергия бар болса, қолдануды
дереу тоқтату қажет.
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Активатор химического отверждения для использования с PRIMA 2000 или PRIMA QUICK BOND

Показания к применению

Основные компоненты

Активатор применяется для самоотверждения PRIMA
2000 в случаях:
• Адгезивной фиксации коронок и мостовидных
протезов, вкладок, накладок.
• Реставрации амальгамами.
• При невозможности светоотверждения.

•
•
•
•

Инструкция по применению

1. Хорошо смешать равное количество PRIMA 2000
и AUTO-CURE ACTIVATOR в палетке.

Ацетон
Гидроксиэтилметакрилат
Этиловый спирт
Окислитель

Хранение
• Хранить при температуре не выше 24⁰С.
• Избегать перегрева.
• Хранить охлажденным.

2. Используя аппликатор, нанести смесь и о ставить
на 15 секунд.
3. Удалить растворитель сильной струей воздуха в
течении 15 секунд или до момента, когда адгезив
прекращает движение. При необходимости нанести второй слой, просушить.
4. Завершить реставрацию или фиксацию.

Меры предосторожности
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AUTO-CURE ACTIVATOR содержит ацетон и полимеризуемые мономеры, которые могут вызвать аллергический контактный дерматит у людей с повышенной
чувствительностью кожи. Избегать попадания в глаза
и на кожу. В случае контакта тщательно промыть
водой. Если кожа чувствительная, или существует
аллергия на полиметилакрилат, немедленно прекратить использование.

