
JEN-IMPREGLASS TAPE
Скловолоконна стрічка, імпрегнована композитом світлового отвердіння

 ПРИЗНАЧЕННЯ:

Скловолоконні стрічки Jen-ImpreGlass Tape застосовуються для постійної або тимчасової 
імобілізації зубного ряду:
• Постійної або тимчасової фіксації/шинування зубного ряду, в тому числі після ортодон-

тичного лікування; 
• Зміцнення значних композитних реставрацій зубів та реставрацій в ділянці оклюзійного 

навантаження (значна реставрація жувального зуба, відкол переднього); 

• Ремонту вінірів, накладок або коронок з металокераміки; 
• Виготовлення тимчасових чи постійних вкладок, накладок або мінікоронок; 
• Зміцнення мостоподібних конструкцій; 
• Армування тимчасових реставрацій декількох зубів, що стоять поруч; 
• Ремонту та зміцнення знімних зубних протезів; 
• Створення скловолоконного внутрішньоканального штифта індивідуальної форми. 
Примітка: Фіксація стрічками не шкодить гігієні порожнини рота і лікуванню тканин пародонта.

 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

• При роботі з матеріалом використовуйте відповідні захисні окуляри, одяг, маску та рука-
вички. Захисні окуляри рекомендується застосовувати і пацієнтам.

 ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТОМАТОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ:

• Протипоказане використання евгенол-вмісних препаратів у комбінації з стрічкою Jen-
ImpreGlass Tape. Евгенол-вмісні стоматологічні матеріали можуть негативно впливати на 
здатність до отвердіння.

 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

• ПІДГОТОВКА:

1. Препарування зубів проводиться стандартним способом з дотриманням мінімально-ін-
вазивної техніки. 

2. Адгезивна підготовка зуба проводиться згідно з інструкцією виробника світлотвердну-
чого адгезиву. 

3. Підготовка сухого робочого поля проводиться так само, як і при проведенні композит-
них реставрацій. 

• ПІДГОТОВКА ГІПСОВИХ МОДЕЛЕЙ:

1. Модель виготовляється стандартним способом. 
2. Підготовлена модель не повинна мати гострих країв та відколів у місцях встановлення, 

адаптації та моделювання стрічки Jen-ImpreGlass Tape. 
3. Перед початком роботи на моделі, щоб конструкція не прилипла до моделі, вкрийте її 

спеціальним засобом (наприклад, JR Cem Spacer) або розділювальним воском.

• РОБОТА З СТРІЧКОЮ JEN-IMPREGLASSTAPE:

4. Враховуйте майбутні вигини стрічки при визначенні потрібної довжини стрічки в кон-
струкції. 

5. Для надрізування захисної плівки та відрізання самої стрічки користуйтеся добре зато-
ченими ножицями. 

6. Не знімайте захисної плівки при проведенні попередніх робіт із стрічкою. Після знімання 
захисної плівки користуйтеся пінцетами. 

7. При роботі з стрічками Jen-ImpreGlass Tape можна використовувати будь-який адгезив 
для світлотверднучих матеріалів (наприклад, Jen-Unibond або Jen-Biobond) чи матеріалів 
подвійного затвердіння, додержуючись при цьому послідовності інструкцій виробника; 

8. Моделюйте стрічку м’якими пластиковими інструментами, не докладаючи надмірного 
тиску. 

9. Затвердіння стрічки проводиться поетапно або повністю залежно від клінічної ситуації. 
10. Полірування шинувальної стрічки після фіксації не допускається. Для покращення гі-

гієнічних та естетичних властивостей конструкції вкрийте зафіксовану стрічку текучим 
композитом, затвердить його, а потім поліруйте конструкцію стандартним способом. Це 
також подовжить термін служби реставрації; 

11. Використовуйте полімеризатор, призначений для матеріалів, що містять у вигляді ініціа-
тора камфорохінон, тобто зі спектральним максимумом випромінювання в районі 465 
нм. Мінімальна потужність фотополімеризатора повинна бути не менше 550 мВатт/см2, 
а час полімеризації повинен бути в діапазоні 30-40 сек.

• Рекомендації:

• При роботі з стрічкою уникайте великих зусиль при вдавлюванні її (особливо в 
міжзубні проміжки), щоб не було зламів та пошкодження волокон; 

• При роботі з стрічкою використовуйте м’які пластмасові інструменти для композит-
них матеріалів.

• Увага! Принципово важливим є те, що при використанні скловолоконних стрічок у 
стоматологічній адгезивній техніці не повинні застосовуватися самопротравлювальні 
бондинги! Перед проведенням кондиціонування твердих тканин зубів рекомендується 
створювати шорсткості на поверхні твердих тканин механічним способом (наприклад, 
алмазним бором середньої зернистості).

• ІНСТРУКЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ШИН:

1. Підготуйте порожнини та поверхні зубів, що шинуються, у місцях фіксації шини (сухе 
робоче поле, встановлення клинів). 

2. Визначте необхідну довжину та розмір шинувальної стрічки. 
• Примітка: приміряючи стрічку не знімайте з неї захисної плівки.

3. Протравіть поверхні зубів на місці шинування. 
4. Нанесіть адгезив згідно з інструкцією виробника адгезиву. 
5. Зніміть захисну (непрозору) плівку с одного боку шинувальної стрічки. 
6. Змоделюйте шину, адаптуйте її до зубів, але не давіть надто сильно, щоб не було зламів 

волокон стрічки в міжзубних проміжках. 
7. Полімеризуйте шину, не знімаючи захисної (прозорої) плівки. 
8. Вкрийте шину текучим композитом і відполіруйте засобами для полірування композитів.

• ПРИМІТКИ! 

• При шинуванні необхідно ретельно слідкувати за ізоляцією робочого поля. Рекомендуєть-
ся застосовувати рабердам. 

• При шинуванні на короткий термін адгезив можна не використовувати, шину фіксувати 
матеріалом, яким просочена шинувальна система. (Матеріал, яким просочена шинувальна 
система, буде виступати при моделюванні шинувальної заготовки). 

• Шини, виготовлені з систем Jen-ImpreGlass Tape, мають досить хороші естетичні та гі-
гієнічні властивості, однак для забезпечення найкращої гігієни ротової порожнини настій-
но рекомендується вкривати конструкцію фінішним шаром текучого композита відповід-
ного відтінку і ретельно його полірувати. 

• Стрічки Jen-ImpreGlass Tape прекрасно підходять для шинування під час невідкладної сто-
матологічної допомоги при дентоальвеолярних травмах. 

 ПЕРЕВАГИ:

• Стрічки Jen-ImpreGlass Tape просочені композитним матеріалом в заводських умовах; 
• Легко моделюються та обробляються; 
• Конструкції, виконані з Jen-ImpreGlass Tape, не подразнюють м’які тканини; 
• Конструкції, виконані з Jen-ImpreGlass Tape, дозволяють підтримувати прекрасну гігієну по-

рожнини рота; 

• Роблять можливим подальше лікування захворювань тканин пародонта; 
• Мінімально інвазивні для зубних тканин; 
• Прості у використанні, зручні в моделюванні при внутрішньоротовій аплікації шин; 
• Дозволяють зберегти нормальну оклюзію; 
• Можуть бути використані при реставраціях прямим і непрямим методом. 

 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

• Невідповідні умови зберігання скоротять термін використання і можуть призвести до по-
гіршення властивостей матеріалу. 

• Зберігати в темному і сухому місці. Не допускайте потрапляння на продукт прямого со-
нячного світла і яскравого світла ламп, бо станеться полімеризація композитної матриці. 

• Зберігати продукт за температур 4-25°C (39,2-77°F). Не заморожувати! 
• Гарантійний термін зберігання матеріалу – 2 роки. 

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Стрічки Jen-ImpreGlass Tape у своєму складі містять акрилові та метакрилові смоли. 
Уникайте тривалого контакту неполімеризованого матеріалу зі шкірою (можливе виник-
нення алергічних контактних дерматитів), із м’якими тканинами порожнини рота, очима. 

• Якщо контакт стався, негайно добре промийте місце контакту великою кількістю води. 
Якщо на шкірі з’явилося висипання або інші ознаки алергічних реакцій, припиніть вико-
ристання матеріалу і зверніться за медичною допомогою.

 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:

• Виріб може спричинити подразнення очей, шкіри та слизових оболонок (див. розділ 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ).

 УПАКОВКА:

Jen-ImpreGlass Tape у спеціальній світлозахисній упаковці:
• стрічка завтовшки 0,3 мм, шириною 3 мм, довжиною 9 см;
• стрічка завтовшки 0,2 мм, шириною 2 мм, довжиною 9 см.
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