
JEN-RADIANCE LS
Зміцнений нановолокнами композитний матеріал для виготовлення коронок, 
мостів, вінірів, вкладок та виконання прямого і непрямого протезування
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Завдяки унікальному наповнювачу, який містить мікро- та нановолокна в надміцній і низькоусадковій смоляній матриці, матеріал має видатні характеристики міц-
ності, які дозволяють вирішувати широкий спектр завдань ортопедичної та терапевтичної стоматології. 

Load Support

• Наповненість матеріалу (комплексним багатомодальним наповнювачем) ста-
новить 84%. 

• Прекрасні мануальні якості – матеріал пластичний і не липне до інструменту. 
• Прекрасні колірні, оптичні якості та характеристики міцності матеріалу дозво-

ляють йому служити відмінною основою для подальшого нанесення шарів 
естетичного композитного матеріалу Jen-Radiance, який завершує пряму чи 
непряму реставрацію. 

• Відтінки матеріалу мають два ступені опаковості:
• опакові (відтінки основного дентину); 
• суперопакові (для покриття зубів із сильною дисколорацією). 

• Високі фізичні характеристики матеріалу: міцність на згин – 220-240 МПа; мі-
цність на стиснення – 405 МПа. 

• Об’ємна усадка при полімеризації – близько 1,5%. Низька усадка забезпечує 
крайову цілісність реставрації і точність її прилягання. 

• Матеріал полімеризується звичайним клінічним LED-фотополімеризатором 
(з довжиною хвилі 465 нм), стандартним зуботехнічним УФ-полімеризатором 
з довжиною хвиль 320-380 нм), а також термічною обробкою в повітряному 
середовищі (Т=115оС, 20 хв.). 

• Увага! Максимальну міцність матеріал одержує після термічної обробки в 
повітряному середовищі (Т=115оС, 20 хв.). Не допускається використання ви-
готовлених ортопедичних конструкцій без термічної обробки! 

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Виготовлення коронок, мостів, вкладок і накладок. 
• Виконання прямих і непрямих композитних реставрацій. 

• Пряме і непряме протезування (в тому числі за допомогою адгезивних кон-
струкцій). 

 ПРИЗНАЧЕННЯ:

 ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ:

Фізичні характеристики матеріалу Jen-Radiance LS

Тест Вимоги ADA/ISO Результати тестів Jen-Radiance LS.

Стійкість до кімнатного світла* Полімеризація після опромінення не виявлена  (10000 lux кімнатного світла за 60 сек.) Пройшов
Глибина полімеризації* (для прозорих 
відтінків) > 4,0 мм 4,0 мм

Міцність на згин*  S > N S = 160 – 170 MПa, N = 91,6 MПa
Сорбція води* Менше 50 мікрограм/мм3 10,1 мікрограм/мм3 
Розчинність у воді* Менше 50 мікрограм/мм3 1,97 мікрограм/мм3 
Відтінки Відповідає шкалі відтінків Пройшов

Кольоростабільність* Диск із матеріалу завтовшки 1мм може показувати слабку дисколорацію після опромінення 
світлом 5000К освітленістю в 10000 lux Дисколорації не спостерігалося

Рентгеноконтрастність* Рентгеноконтрастність диска завтовшки 1мм повинна бути більшою, ніж диска завтовшки 2 мм 
з алюмінію 99,5% чистоти Пройшов

Міцність на стиснення*/** Не визначено 265 MПa 
Міцність на розтягнення*/** Не визначено 65 MПa 

* Згідно з ADA/ISO специфікаціями для тестових процедур. / ** Тести, що не вимагаються специфікаціями; мінімальні вимоги не встановлені.

Виготовлення безметалевих коронок:

1. Виготовте гіпсову модель кукси. 
2. Для того щоб сформована з Jen-Radiance LS коронка не прилипла до моделі 

кукси, покрийте модель спеціальним засобом. Наприклад: JR Spacer. 
3. Накладіть тонкий шар опакового відтінку по всій поверхні коронки. Поліме-

ризуйте світлом клінічного фотополімеризатора упродовж 30 сек. У випадку, 
якщо товщина шару в деяких місцях є недостатньою, повторіть цей крок. (Не 
накладайте один товстий шар композитного матеріалу). 

4. Накладайте опакові та емалеві відтінки, починаючи від шийки зуба до ділянки 
ріжучого краю, поступово потовщуючи шар, беручи до уваги подальші градації 
кольору та прозорості. Полімеризуйте шари матеріалу світлом фотополімери-
затора упродовж 30 сек. кожен шар. Таким чином викладіть пошарово об’єм 
матеріалу Jen-Radiance LS, необхідний для утворення основної форми зуба. 

5. Як фінішний шар для ріжучого краю і для відтворення характеристичних особ-
ливостей зуба використовуйте універсальний композит Jen-Radiance і компо-
зитні фарби Jen-Radiance FCP. 

6. Скорегуйте форму коронки, використовуючи алмазні бори. 
7. Зніміть коронку з моделі і помістіть у піч. Обробіть термічно коронку за темпе-

ратури 115°С упродовж 20 хв. 
8. Відполіруйте коронку, використовуючи полірувальні засоби для композитних 

матеріалів. 
• Увага! Слідкуйте за тим, щоб усі зовнішні поверхні коронки були вкриті обли-

цювальним універсальним композитом Jen-Radiance. Не допускайте контакту 
матеріалу Jen-Radiance LS із середовищем ротової порожнини!  

Вкладки та накладки:

1. Виготовте гіпсову модель зубів з препарованими дефектами, які потребують 
відновлення вкладками або накладками. 

2. Якщо необхідно, заблокуйте проміжки біля порожнин воском або спеціальною 
смолою. 

3. Для того, щоб сформована з Jen-Radiance LS вкладка або накладка не прили-
пала до моделі, покрийте модель спеціальним засобом. Наприклад: JR Spacer. 

4. Заповнюйте основний об’єм вкладки або накладки опаковим відтінком ком-
позитного матеріалу Jen-Radiance LS, відтворюючи форму зуба. Отвердіть ма-
теріал світлом клінічного фотополімеризатора упродовж 30 сек. На зовнішній 
поверхні вкладки використовуйте емалеві відтінки універсального композит-
ного матеріалу Jen-Radiance. 

5. Фінальний шар полімеризуйте 60 сек. (Якщо необхідно, перед фінальним от-
вердінням покрийте ще раз краї моделі засобом проти прилипання компози-
ту). 

6. Сформуйте характеристичні особливості за допомогою алмазного бора. 
Колірні характеристичні особливості можна відтворити спеціальними відтінка-
ми матеріалу Jen-Radiance і композитними фарбами Jen-Radiance FCP. 

7. Після відтворення характеристичних особливостей ще раз проведіть фінальне 
отвердіння упродовж 60 сек. 

8. Зніміть вкладку або накладку з моделі і помістіть у піч. Обробіть термічно 
вкладку або накладку за температури 115°С упродовж 20 хв. 

9. Відполіруйте зовнішню поверхню вкладки, використовуючи полірувальні за-
соби для композитних матеріалів.

 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
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ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ В СТОМАТОЛОГІЇ!

 № UA.TR.067

Дата останнього перегляду 27 cічня 2018 р.
Представник керівництва підприємства з якості,
головний інженер: Полтанов В.М.

Облицювання металевих коронок та мостів:

1. Виготовте гіпсову модель зубного ряду з відпрепарованими дефектами, які 
потребують відновлення металоконструкцією. 

2. Виготуйте металевий каркас майбутньої реставрації. 
3. Обробіть каркас піскоструминним апаратом з використанням корундового 

піску. 
4. Очистіть оброблену поверхню пароочищувачем або ультразвуком і висушіть. 
5. На оброблену поверхню металу тонко і рівномірно нанесіть спеціальний 

промоутер адгезії JR Promet і зачекайте 120 сек., щоб адгезивні компоненти 
промоутера встигли зв’язатися з поверхнею металу. Отвердіть шар JR Promet 
світлом клінічного фотополімеризатора упродовж 30 сек. Потім нанесіть 
тонкий шар адгезивного опакера Jen-Radiance ADO необхідного відтінку і 
засвітіть клінічним полімеризатором упродовж 30 сек. Переконайтеся, що 
всі виїмки та заглиблення (особливо в ділянці ретенційних кульок) заповнені 
матеріалом повністю. 

6. У випадку, якщо товщина шару в деяких місцях є недостатньою, повторіть 
накладення опакового відтінку. (Не накладайте товстий шар композитного 
матеріалу за один раз). 

7. Накладайте опакові та емалеві відтінки, починаючи від шийки зуба до ділянки 
ріжучого краю, поступово потовщуючи шар, беручи до уваги подальші града-
ції кольору і прозорості. Отвердіть шари матеріалу світлом фотополімериза-
тора упродовж 30 сек. на кожен шар. Таким чином викладіть пошарово об’єм 
матеріалу Jen-Radiance LS, необхідний для утворення основної форми зуба. 

8. Скоректуйте форму коронки, використовуючи алмазні бори. 
9. Фінальний шар отвердить 60 сек. (Якщо необхідно, перед фінальним от-

вердінням вкрийте ще раз краї моделі засобом проти прилипання композиту). 
10. Як фінішний шар для ріжучого краю і для відтворення характеристичних осо-

бливостей зуба використовуйте універсальний композит Jen-Radiance і ком-
позитні фарби Jen-Radiance FCP. 

11. Сформуйте характеристичні особливості за допомогою алмазного бору. 
12. Після відтворення характеристичних особливостей ще раз проведіть фіналь-

не отвердіння упродовж 60 сек. 
13. Зніміть конструкцію з моделі і помістіть у піч. Обробіть термічно конструкцію 

за температури 115°С упродовж 20 хв. 
14. Відполіруйте зовнішню поверхню, використовуючи полірувальні засоби для 

композитних матеріалів.
• Увага! Промоутер адгезії JR Promet не може застосовуватися для каркасів із 

сплавів золота та інших благородних металів.

 СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Матеріал полімеризується видимим світлом з довжиною хвилі 465 нм (стан-
дартні клінічні LED-фотополімеризатори, призначені для полімеризації ма-
теріалів, що містять ініціатор камфорохінону). Потужність полімеризатора 
повинна бути не менше 1000 мВатт/см2, а час полімеризації кожного шару не 
повинен бути менше 30 сек. 

2. Для збільшення ступеня конверсії при полімеризації в матеріал введені також 
УФ-ініціюючі системи. Матеріал отвержується світлом УФ діапазону в межах 
довжин хвиль 320-380 нм (стандартні зуботехнічні УФ-полімеризатори), а та-
кож термічною обробкою в повітряному середовищі (Т=115°С, 20 хв.). Для 
роботи з матеріалом Jen-Radiance LS рекомендовані зуботехнічні УФ-поліме-
ризаційні печі, які поєднують УФ-отвердіння з термічною обробкою за зада-
ною програмою. 

3. При клінічних випадках із підвищеним навантаженням на конструкцію, таких 
як неправильний прикус або бруксизм, оклюзійні ділянки конструкцій повин-
ні бути виконані на металі, щоб уникнути можливих тріщин і сколів. 

4. Після кожного використання Jen-Radiance LS щільно закривайте кришку шприца. 
5. При нанесенні шарів Jen-Radiance LS металевим інструментом не тисніть 

інструментом занадто сильно. Неорганічні наповнювачі в Jen-Radiance LS 
можуть дряпати поверхню металевого інструменту і утворений металевий 
пил може призвести до зафарбування (потемніння) композитного матеріалу. 
Рекомендується використовувати пластикові інструменти або інструменти з 
покриттям із твердих матеріалів, таких як, наприклад, нітрид титану. 

6. Не змішуйте Jen-Radiance LS з іншими матеріалами. Також не змішуйте різні 
відтінки Jen-Radiance LS для запобігання захопленню бульбашок повітря і по-
гіршення характеристик міцності та естетичних властивостей матеріалу. 

7. Будь ласка, зверніть увагу на те, що матеріали Jen-Radiance і Jen-Radiance LS 
мають різну полімеризаційну усадку. 

8. Характеристичні особливості протезів треба формувати у внутрішніх шарах 
реставрації, що знаходяться недалеко від поверхні. Для цього добре підхо-
дять прозорі відтінки універсального композиту Jen-Radiance. 

9. Остерігайтеся яскравого освітлення або сонячного світла при роботі з ма-
теріалом Jen-Radiance LS на моделях. Матеріал може передчасно затвердіти. 

10. Не використовуйте Jen-Radiance LS як облицювальний композит, оскільки він 
призначений виключно для внутрішньої частини реставрацій. 

 ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ:

Наявність в анамнезі пацієнта вказівок на алергічні реакції, особливо на метакри-
латні смоли або будь-який інший компонент стоматологічних матеріалів. 

 ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Композитний матеріал Jen-Radiance LS у своєму складі містить акрилові та мета-
крилові смоли. Уникайте тривалого або повторюваного контакту неполімеризо-
ваного матеріалу зі шкірою (можливе виникнення алергічних контактних дерма-
титів), з м’якими тканинами порожнини рота, очима. 
Якщо контакт відбувся, негайно добре промийте місце контакту водою з милом. 
Якщо на шкірі з’явилося висипання або інші ознаки алергічних реакцій, припиніть 
використання матеріалу і зверніться за медичною допомогою.

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• При роботі з матеріалом використовуйте відповідні захисні окуляри, одяг, ма-
ску та рукавички. Захисні окуляри рекомендується застосовувати і пацієнтам. 

• Додержуйтеся заходів безпеки, передбачених при роботі з порошкоподібни-
ми, кремнійвмісними речовинами. Використовуйте захисні окуляри, маску та 
рукавички. 

 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

• Виріб може викликати подразнення очей, шкіри та слизових оболонок (див. 
Розділ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ).

 ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ:

Протипоказане використання евгенол-вмісних препаратів у комбінації з Jen-
Radiance LS. Евгенол-вмісні стоматологічні матеріали можуть негативно вплину-
ти на здатність до отвердіння. 

 ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТОМАТОЛОГІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ:

Jen-Radiance LS у шприцах по 4 гр. 
Відтінки: A1-O, A2-O, A3-O, A3,5-O, B1-O, B2-O, A1-SO, A2-SO, A3-SO, A3,5-SO

 УПАКОВКА:

• Невідповідні умови зберігання скоротять термін використання і можуть при-
вести до погіршення властивостей матеріалу. Не допускайте потрапляння на 
продукт прямого сонячного світла. Зберігайте матеріал у сухому місці. 

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

 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

 ЛІЦЕНЗІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ: JenD LLP (Великобританія)


