
RIVA SELF CURE (Riva SC) 

Cклоіономер 

Реставраційний матеріал 

Riva Self Cure - ідеальний рентгеноконтрастний, склоіномірний реставраційний матеріал. З чудовою 

адгезією, високим вмістом фтору і високою міцністю на стиск, Riva Self Cure широко застосовується для 

різного роду реставрацій. 

 

призначення 

- дрібні реставрації I і II класу 

- реставрації молочних зубів 

- основа для композитних реставрацій 

- центральні пломби 

- реставрації V класу і заповнення каналів 

- тимчасове пломбування 

 

Протипоказання: 

- пульпарна прокладка 

- матеріал може викликати роздратування шкіри. В такому випадку припиніть використання і зверніться за 

медичною допомогою. 

 

Інструкція по використанню: 

1. Підготовка 

Ізолюйте і очистіть зуб. У разі, якщо необхідний захист пульпи, використовуйте прокладку гідроксиду 

кальцію. 

2. Кондиціонер 

- нанесіть Riva Conditioner на підготовлену поверхню 

- залиште в каріозної порожнини на 10 сек. 

- ретельно промийте водою 

- видаліть залишки води. Залиште поверхню вологою. 

ВАЖЛИВО: чи не осушують поверхню повністю. 

3. Процедура змішування і нанесення Riva Self Cure 

Капсули: 

Час затвердіння: Стандартний (зелений 

ковпачок) 

Швидкий (гірчичний 

ковпачок) 

Порошок / рі. - співвідношення (г / г) 0,45 / 0,14 0,45 / 0,14 

час змішування 10 сек. 10 сек. 

Робочий час (хв., Сек) 1 мін.40 сек. 1 мін.05 сек 

час затвердіння 4мін.10 сек. 2 хв.30 сек 

Час від початку змішування (хв., Сек.) 

При темп. 370С 

6 мін.00 сек. 4 хв. 30 сек 

Мінімальна подача / капсула 13 мл. 13 мл. 

Умови: температура (23 + 10С), середня вологість (50 + 10%), ISO 9917: 2003 (стоматологічний 

цемент) 

 

1. Поставте капсулу на рівну тверду поверхню. Різко натисніть до упору вниз. 

2. Негайно помістіть активовану капсулу в амальгаматор Ultramat 2 або інший високошвидкісний 

амальгаматор. (4000 - 4800 rmp). 

3. Змішуйте 10 сек. Примітка: Робочі години може бути збільшено, шляхом зниження часу замішування, 

але не більше, ніж на 3 сек. (Тобто мінімальний час змішування - 7 сек.) 

4. Негайно витягніть капсулу і помістіть її в аплікатор Riva 2. 

5. Натискайте ручку аплікатору до тих пір, поки в прозорому носику капсули не з'явилося паста. 



6. Видавіть Riva SC в каріозну порожнину, зверніть увагу, щоб повітря не потрапив між порожниною і 

реставрацією. Примітка: Висока температура зменшить робочий час. 

7. В кінці робочого часу нанесіть Riva Coat на всю поверхню реставрації. 

8. Засвітити протягом 20 сек. 

 

Порошок / рідина 

Рекомендований час змішування рідини і порошку 

Порошок-рідина дозування 1 дозувальна ложка на 1 краплю 

Порошок-рідина - співвідношення 3,3: 1 

Рекомендований час змішування 30 сек 

Блокнот для замішування: чи не абсорбуюча папір або скляна пластина. 

Примітка: холодна скляна пластина може збільшити робочий час. 

Умови: температура (23 + 10С), середня вологість (50 + 10%), ISO 9917: 2003 (стоматологічний 

цемент) 

 

1. За допомогою дозирувальної ложки насипте порошок на блокнот для замішування. 

2. Обережно капніть краплю рідини поруч з порошком. 

3. Використовуючи пластиковий шпатель, розділіть порошок на 2 рівні частини. 

4. Змішайте рідина з однією частиною порошку протягом 10 сек., Потім додайте другу частину порошку і 

продовжуйте змішувати ще 15-20 сек. 

5. Помістіть отриману пасту в каріозну порожнину, зверніть увагу, щоб повітря не потрапило між 

порожниною і реставрацією. При температурі 230С робочий час займе приблизно 2 хв. 

6. В кінці робочого часу нанесіть Riva Coat на всю поверхню реставрації. 

7. Засвітити протягом 20 сек. 

 

4. Завершення 

- Завершіть реставрацію, використовуючи стандартні технології 

- нанесіть ще один шар Riva Coat 

- засвітитися протягом 20 сек. 

- пацієнт не повинен приймати їжу мінімум протягом 1 години після процедури реставрації. 

 

Зберігання: 

Не відкривайте пакет з капсулою до використання. 

Зберігати при температурі 4-20С. 

Використовувати при температурі 20-25С. 

застереження: 

Тільки для професійного використання. 

Зберігати в важкодоступних для дітей місцях 

Для зовнішнього застосування 

Не діставайте капсули з пакувальної фольги без потреби. 

Не використовуйте після закінчення терміну придатності 

Не змішувати порошок або рідину з порошками і рідинами інших виробників 

Перша допомога: 

При попаданні в очі: Промийте ретельно водою та зверніться за медичною допомогою. 

При попаданні на шкіру: Протріть бавовняною тканиною або губкою, просоченою спиртом. Промийте 

водою. 

При потраплянні в організм: Пийте воду або молоко у великій кількості. Зверніться за медичною 

допомогою, якщо виникли симптоми отруєння. 

Відтінки: А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3 



Всі відтінки відповідають забарвленню VITA 

упаковка: 

- капсули: 50 капсул в упаковці стандартного / швидкого затвердіння 

асорті: по 10 капсул відтінків А1, А2, А3, А3.5, А4, В2 стандартного / швидкого затвердіння 

- порошок / рідина: 

набір: порошок 15г, рідина 6 мл (8г) 

порошок (наповнювач) 15г, відтінки А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3 

рідина (наповнювач) 6 мл (8г) 

- Riva Conditioner - 10 мл 

- Riva Coat 5 мл 

- Riva 2 аплікатор для капсул 

       Дата перегляду: 08-2017 
 

 

  

 

 

UA.TR.116 

Матеріал стоматологічний для пломбування 

зубів RIVA SC 

 SDI Limited 
3-15 Brunsdon Street, Bayswater, Victoria 3153, 

Australia 

Виробник:                                    

ЄсДіАй Лімітед 

3-15 Брансдон Стріт, Байсвотер, Вікторія, 3153, 
Австралія 
Уповноважений представник в Україні:  

ТОВ Фірма «РЕГАРД» 

Юридична адреса:  61068,  м. Харків, Україна, 
вул. Семиградська 12 А 

Тел.: +38(057)-703-23-42, +38(057)-703-23-25,  

Тел./Факс: +38(057)-738-09-53                           
email: office@regard.com.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


