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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

 
Ідеальний універсальний, текучий, рентгеноконтрастний, світлотвердіючий 

композитний матеріал, з високим виділенням фтору. Wave наноситься прямо 

в підготовлену порожнину. Wave проводиться в наступних відтінках: емаль - 

А1, А2, А3, А3.5, В1, В2, В3, С2, С3, D3, ріжучий край, ясенний, білий; 

дентин - ОА2.  

 

СКЛАД WAVE:  

35% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір  

65% від ваги - неорганічний наповнювач  

СКЛАД WAVE MV:  

40% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір  

60% від ваги - неорганічний наповнювач  

СКЛАД WAVE HV:  

34% від ваги - багатофункціональний метакрилова ефір  

66% від ваги - неорганічний наповнювач  

 

ПРИЗНАЧЕННЯ  

Реставрації V класу, герметизація фісур і порожнин, дрібні реставрації I, II, 

III, IV класу, рентгеноконтрастні вкладиші порожнини, цервікальні 

пошкодження / ерозійні руйнування, відколи, фіксація імплантатів, дефекти 

емалі, дрібні реставрації заглиблень, тимчасові коронки, цементування 

порцелянових / керамічних / композитних реставрацій, фіксація рухомих 

зубів, фіксація мостів, реставрація молочних зубів, покриття плям і т.д.  

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ  

Ізолюйте і очистіть зуб. Підготуйте порожнину, використовуючи стандартну 

технологію. Краю каріозної порожнини повинні бути міцними, без 

пошкоджень емалі і скосів, особливо в тій частині, яка найбільше схильна 

навантаженні. Якщо все-таки необхідно зробити скоси, вони повинні бути в 

тій частині зуба, яка не схильна великих навантажень, не повинні 

перевищувати 1 мм з кутом нахилу не більше 450С. Також рекомендується 

заздалегідь використовувати клини, щоб гарантувати, що реставрується зуб 

перебуватиме в правильному положенні. Проведіть профілактику всіх 

поверхонь, які треба протравити, включаючи поверхні, прилеглі до каріозної 

порожнини, за допомогою пасти, яка не містить масла і фтору або суспензією 

пемзи і води. Ретельно промийте водою.  

 

ВИБІР ВІДТІНКУ: 

Відтінок слід підбирати, коли зуб тільки що очищений і зволожений.  



Ізоляція: ізолюйте зуб, щоб запобігти зараженню. Для ізоляції 

рекомендується використовувати раббер дам.  

Захист пульпи: для глибоких порожнин використовуйте підходящу 

прокладку або цемент.  

 

1.Кислотне протруювання.  

Ретельно висушіть поверхню, яку збираєтеся протравить. Кожен зуб 

покрийте травильним гелем, що містить 37% ортофосфорної кислоти.  

(а) Емаль  

Протруюють поверхню протягом 20 сек.  

(б) Дентин і емаль  

Використовуючи техніку «повного протруювання», нанесіть гель на 

поверхню на 20 сек., Включаючи будь-який склоіономер. Емаль, яка 

піддається фторування, необхідно протравлювати 90-120 сек.  

застереження:  

Зверніть увагу, щоб канюля міцно поєднувалася зі шприцом. Використовуйте 

матричну стрічку для захисту поверхні прилеглих зубів під час 

протруювання. Під час першого використання або після тривалого 

зберігання, видавіть невелику кількість гелю на блокнот, щоб перевірити 

в'язкість.  

 

2.Ретельно змийте водою.  

3.Видалить залишки води. Залиште поверхню вологою.  

4.Нанесіть адгезив Stae емаль / дентин або інший бонд, відповідно до 

інструкцій виробника.  

5.обережно просушіть протягом 2 сек. Поверхня повинна стати глянсовою.  

6.Засвічуйте протягом 20 сек.  

7.Нанесить Wave шаром в 2 мм або менше  

7.1Реставрації V класу  

7.2Підготовка каналів  

7.3Герметизація ямок і фісур  

7.4Маленькі реставрації I, II, III, IV класу  

Або інші необхідні призначення.  

 

Попередження: Наносите реставраційний матеріал при нормальній кімнатній 

температурі (230 С)  

 

8.Засвічуйте Wave мінімум 20 сек. для шару 2 мм.  

9.Відполіруйте реставрацію  

 

застереження:  

Уникайте тривалого контакту Stae і Wave із шкірою або слизовими 

оболонками, це може викликати опіки або подразнення.  

Якщо у Вас алергія на полімерні матеріали, негайно припиніть 

використовувати Stae і Wave.  



Тримайте далеко від дітей.  

Чи не заморожувати.  

Не приймати в усередину.  

Зберігати при температурі 10-25С.  

Якщо не використовуєте тривалий час, щільно закручуйте кришку.  

Використовувати при кімнатній температурі.  

Не використовувати після закінчення терміну придатності.  

Не піддавати дії прямих сонячних променів.  

Дата перегляду: 08-2017 
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