JEN-UNIBOND
Універсальний однокомпонентний адгезив
Jen-Unibond – однокомпонентний фотополімерний адгезив, що забезпечує надійний бондинг до дентину, емалі, композитів, кераміки, металу та амальгами.

 Призначення

 Спеціальні рекомендації

Адгезивна система для композитних (включаючи текучі) реставраційних
матеріалів.

При реставрації V класу порожнин (пришийкові дефекти) прилеглі краї
емалі повинні бути скошеними і протравленими звичайним способом.
Перед протравленням дентин і прилеглу емаль треба очистити, промити
і злегка підсушити.

• Фіксація керамічних вінірів, реставрація керамічних відколів.
• Адгезивний лак для порожнин під амальгамні реставрації.

 Ремонт кераміки й фіксація вінірів

• Захисний лак для надчутливих ділянок зубів.

Перед застосуванням адгезиву поверхню кераміки необхідно обробити
керамічним праймером на основі фтористоводневої (плавикової) кислоти.

 Основні переваги
• Один з найвищих рівнів адгезії серед однокомпонентних адгезивів. Сила
адгезії до протравленого дентину через 24 години становить 15–30 МРа
(результати отримано для різних ділянок дентину в лабораторних умовах).
• Проста, швидка та економна техніка нанесення.
• Містить у своєму складі натуральні смоли, які забезпечують еластичність
при роботі з усіма типами композитів за рахунок створення еластичного
гібридного шару. Такий еластичний гібридний шар знижує ризик виникнення мікропідтікань за рахунок високої пружності та стійкості до зламу.
Смоляна матриця містить також натуральні поверхнево-активні речовини, що полегшує проникнення смоли в дентинні канальці.
• Спеціальний розчинник, що сополімеризується, у комбінації з дуже невеликою кількістю етилового спирту, як носія, вирішує проблему швидкого випаровування зайвого (небажаного) розчинника й одночасно забезпечує проникнення смоли в дентинні канальці.
• Не містить ацетон або інші сполуки, які подразнюють пульпу.

 Протипоказання

 Застосування для зниження гіперчутливості пришийкових ділянок:
Очистіть пришийкову ділянку зуба з підвищеною чутливістю, використовуючи профілактичну пасту і гумову чашечку. Змийте пасту водою. Просушіть
повітрям. Уникайте пересушування дентину. Нанесіть Jen-Unibond таким
самим способом, як і у випадку прямих реставрацій.

 Гарантійні зобов’язання
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по використанню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені функціональним призначенням матеріалу.
Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для
гарантійного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим виробником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період
підприємство-виробник робить заміну продукту.

 Обмеження відповідальності виробника

• Використання для лікування пацієнтів з алергічною реакцією на метакрилати.
• Пряме або непряме покриття пульпи.

Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки,
прямо передбачені чинним законодавством країни.

 Зберігання та термін придатності

 Застереження
• Протипоказано використання препаратів, що містять евгенол у комбінації із Jen-Unibond. Стоматологічні матеріали, що містять евгенол, можуть
мати негативний вплив на здатність до полімеризації.

Зберігати при кімнатній температурі в захищеному від світла місці, щільно
закривати ковпачок після використання. Термін придатності при кімнатній
температурі – два роки. Охолодження матеріалу до 4–8оС збільшує термін
зберігання. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

 Спосіб застосування

 Утилізація

• Ізоляція: Для ізоляції рекомендується використання кофердаму.

Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / національними / міжнародними вимогами законодавства.

• Протравлення: нанесіть травильний гель на дентин та емаль. Залиште на
15-20 секунд. Промийте достатньою кількістю води, потім просушить. Не
пересушуйте дентин.

 Упаковка
Jen-Unibond – 6 г матеріалу у флаконі.

 Праймер/адгезив для дентину та емалі
Нанесіть Jen-Unibond за допомогою щіточки таким самим способом, як наносяться лаки для порожнин. Покрийте протравлену ділянку послідовно одним або двома шарами Jen-Unibond. Одного шару може бути недостатньо.
Не промивайте. Не допускайте забруднення робочої ділянки. Фотополімеризуйте впродовж 10-ти секунд. Після цього запломбуйте фотополімерним
композитним матеріалом. Тривалість фотополімеризації матеріалу визначається інтенсивністю світлового потоку, товщиною шару реставраційного
матеріалу, його кольором та іншими характеристиками і становить 20–40
секунд. Дотримуйтесь інструкцій виробника матеріалу.
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