Матеріал стоматологічний для пломбування зубів
AURA EASY
Ультра універсальний відновлювальний матеріал
ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ВСТУП
aura eASY - рентгеноконтрастний, високоміцний, універсальний композит, призначений для
задоволення більшості ваших естетичних потреб за допомогою лише чотирьох простих відтінків.
Кожен відтінок aura eASY ідеально рівномірно розподілено за інтенсивністю кольорів, так що, за
необхідністю, ви можете підібрати індивідуальні відтінки. Діапазон aura EASY має глибину 3 мм,
що знижує стандартну кількість додаткових шарів при відновленні глибоких порожнин.
ПОКАЗНИКИ
• Передні реставрації
• Задні реставрації
• Непрямі накладки, накладки та шпони
• Основне накопичення
• Шинування
• Сендвіч-технологія зі склоіономіром
ПРОТИПОКАЗАННЯ
• Закупорювання целюлози.
• Не використовуйте разом з матеріалами, що містять евгенол.
• Будь-хто, хто має алергію на акрил
Орієнтовна посилання на класичні відтінки A1-D4® VITA

ВИБІР ВІДТІНКА
1. Не пересушіть зуб перед вибором відповідного відтінку
2. Використовуйте шкалу відтінків aura eASY для визначення відтінку перед розміщенням
раббердаму.
3. Коли сусідні зуби істотно відрізняються за відтінком, спробуйте підібрати більш світлий
відтінок.
4. Для візуального підтвердження вибору відтінку помістіть невеликі об'єми композиту на
навколишню поверхню зуба та легке засвічення перед бондінгом
ВИБІР ВІДТІНКУ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОЇ ТЕХНІКИ
Діапазон aura eASY найбільш підходить для вимог, що не мають шарування, коли висока естетика
не є необхідною. Щоб вибрати відтінок aura eASY, подивіться на загальне тіло зуба за допомогою
вкладок aura eASY.

ПРОЦЕДУРА РОЗМІЩЕННЯ
1. Ізолюйте зуб.
2. Підготовка порожнини за допомогою стандартної методики для реставрації композитних смол.
Примітка: У випадках, коли захист пульпи необхідний, використовуйте лайнер гідроксиду
кальцію.
3. Застосуйте агент, що зв'язує дентин / емаль, такий як SDI Go! згідно інструкцій виробника.
4. Розташуйте вибрані відтінки композиту aura eASY, збільшуючи на 3 мм або менше.
5. Засвітіть кожний шар принаймні 20 секунд (довжина хвилі 460-480 нм, світло затвердіння
світлодіодів високої потужності).
6. Закінчити реставрацію за стандартною технікою.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКА
• Зберігати при температурі від 10 ° C до 25 ° C (50 ° -77 ° F).
• Використовуйте при кімнатній температурі від 20 ° до 25 ° C (68 ° - 77 ° F).
• Шприц-система: якщо не використовується, закрийте кришку щільно.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Уникайте тривалого контакту aura eASY з шкірою або тканиною порожнини рота, оскільки це
може спричинити запалення пероральних тканин або сенсибілізацію шкіри.
• Тільки для професійного використання.
• Зберігати в недоступному для дітей місці.
• Не приймайте всередину.
• Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
• Уникайте потрапляння на матеріал прямого сонячного світла.
• Обережно: Федеральний закон обмежує продаж цього матеріалу за замовленням стоматолога.
• SDS доступний на www.sdi.com.au або зверніться до вашого регіонального представника
ПЕРША ДОПОМОГА
• Око (контакт): ретельно промити водою і звернутися до лікаря.
• Шкіра (контакт): зніміть за допомогою тканини або губки, змоченої спиртом. Ретельно промити
водою.
• Ковтання: ретельно промити рот. Пийте багато води / молока. Звернутись за медичною
допомогою, якщо симптоми зберігаються.
• Вдихання: ніяких симптомів не очікується.
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