
Активатор хімічного твердіння, призначений для використання з адгезивом Prima 2000

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОС УВАННЯ:
Активація хімічного твердіння адгезиву Prima 2000 у випадках:
• Адгезивної фіксації коронок і мостів, а також вкладок і накладок.
• Адгезивні пломби з амальгами.
• Проведення процедур на ділянках, які недоступні для світла терапевтичного полімеризатора.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:
1. Відміряйте однакову кількість крапель адгезиву Prima 2000 і активатора Auto-Cure Activator на 

чисту палетку. Змішуйте їх протягом 2 секунд щіточкою або аплікатором, що є чистими та не 
використовувалися раніше.

2. Використовуючи ту ж щіточку або аплікатор нанесіть достатню кількість суміші на потрібну ділянку і 
залиште на 15 секунд.

3. Видаліть розчинник, обдуваючи поверхню сильним струменем повітря протягом щонайменше 15 
секунд або поки плівка адгезиву не перестане рухатися. Якщо виявиться, що не вся поверхня вкрита 
адгезивом, нанесіть додаткову його кількість на потрібну ділянку та знову обдуйте повітрям.

4. Завершіть реставрацію або фіксацію.

УВАГА!

Активатор хімічного твердіння Auto-Cure Activator містить ацетон і вільні мономери, які можуть 
спричинити алергічний контактний дерматит у людей, схильних до цього. Не допускайте потрапляння 
матеріалу в очі або на шкіру. Якщо матеріал потрапив на шкіру, змийте його водою з милом. При появі 
симптомів подразнення шкіри або у разі наявності у пацієнта алергії на метакрилатні смоли припиніть 
використання продукту.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:
Не підходить для використання в ортодонтії.

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ: ЗБЕРІГАННЯ:
• Ацетон
• Гідроксиетил метакрилат (HEMA)
• Етиловий спирт
• Окисник

• Температура зберігання - від 4° С до 24° С.
• Не допускайте попереднього нагрівання.
• Зберігайте в холодильнику.

Термін придатності: 2 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

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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Активатор хімічного твердіння, призначений для викорис тання з адгезивом 
Prima 2000

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

1. ПІДГОТОВКА ЗУБА / КУКСИ / КОРЕНЕВОГО КАНАЛУ

Підготуйте зуб / куксу / кореневий канал, як того вимагає конкретний клінічний випадок.

2. ПРОТРАВЛЮВАННЯ

2.1 Протравіть тканини зуба / кукси / кореневого каналу протягом 5 – 10 секунд.
За умови нанесення адгезиву тільки на емаль, протравіть її протягом
20 - 30 секунд (наприклад, травильним гелем Q-ETCH).
Для захисту тканин зуба використовуйте кофердам. (мал. 1)

2.2 Змийте травильний гель водою протягом 5 - 10 секунд. (мал. 2)

2.3 Ретельно видаліть надлишки вологи з поверхні ватною кулькою. (мал. 3)
Дентин повинен виглядати вологим, але без видимих крапель вологи,
емаль - білуватою, з подібною до крейди поверхнею.

3. ПІДГОТОВКА АКТИВАТОРА ДО ВИКОРИСТАННЯ

3.1 Струсіть пляшечку Prima 2000.

3.2 Струсіть пляшечку Auto-Cure Activator.

3.3 Відміряйте однакову кількість крапель адгезиву Prima 2000 і активатора
Auto-Cure Activator в чисту палетку. (мал. 4)

3.4 Змішуйте їх протягом 2 секунд чистою щіточкою або аплікатором, що не 
використовувався.

4. НАНЕСЕННЯ АДГЕЗИВА

4.1 Щіточкою або аплікатором (можна застосовувати ті самі, що 
використовувалися в п. 3.4) нанесіть достатню кількість суміші на потрібну 
ділянку і залишіть на 15 секунд. (мал. 5)

4.2 Видаліть розчинник, обдуваючи поверхню сильним струменем повітря 
протягом щонайменше 15 секунд або поки плівка адгезиву не перестане 
рухатися. (мал. 6)
Якщо виявиться, що не вся поверхня вкрита адгезивом, нанесіть додаткову 
його кількість на потрібну ділянку та знову обдуйте повітрям.

5. РЕСТАВРАЦІЯ, ФІКСАЦІЯ

Завершіть реставрацію композитом світлового або хімічного твердіння або виконайте процедуру 
фіксації на композитний цемент.
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