
RUBBER-DAM liquid 
Світлозатвердіваючий кофердам в рідині 

ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНОЮ НИЖЧЕ ІНСТРУКЦІЄЮ 
ВИРІБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛЮЧНО ЛІКАРЯМИ-СТОМАТОЛОГАМИ  

СКЛАД:  уретанові смоли, неорганічні наповнювачі. 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Світлотвердіючий кофердам у рідині призначений: 
- для захисту ясен під час стоматологічних процедур: відбілювання, травлення, 
мікропрепарування, піскоструйна обробка і т. д. 
- герметизації гумової хустинки кофердаму. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Для захисту ясен під час стоматологічних процедур: 
Очистити і висушити ясна. За допомогою відповідних приладів (наприклад, тримач для щік і губ) - 
поставити губи і язик, так щоб не допускати до контакту з препаратом. Відкрити шприц і нанести 
препарат одноразовим аплікатором, що додається. Наносити RUBBER-DAM LIQUID-по області 
застосування, завширшки 4-6 мм і товщиною близько 1,5-2 мм, одночасно контролювати візуально 
кількість препарату. Якщо це можливо, внести RUBBER-DAM LIQUID у міжзубні проміжки. 
Затверджувати препарат 15 секунд за допомогою лампи для полімеризації. Процес затвердіння 
проводити рівномірно, виконуючи плавні рухи. Потім приступити до стоматологічних процедур. 
Після завершення процедур затверділий RUBBER-DAM LIQUID підважити за допомогою інструмента 
один з кінців та видалити. 

Для ущільнення гумової хустинки кофердаму: 
Ізолювати робочий простір (зуб/зуби/лунка) за допомогою гумової хустинки кофердаму RUBBER-
DAM. 
Для ущільнення гумової хустинки необхідно нанести шар RUBBER-DAM LIQUID на кордоні ясен і 
самої хустинки. Затверджувати препарат 15 секунд за допомогою лампи для полімеризації. 
Процес затвердіння проводити рівномірно, виконуючи плавні рухи. Потім приступити до 
стоматологічних процедур. Після завершення процедур затверділий RUBBER-DAM LIQUID 
підважити за допомогою інструмента один з кінців та видалити. 
 
Відразу після використання препарату відтягнути поршень шприца назад  і закрити упаковку 

оригінальною кришечкою, щоб уникнути полімеризації препарату в шприці. 
Виріб призначений для багаторазового використання, в той час як аплікатор призначений для 

єдиного використання. Багаторазове використання аплікатора може представляти небезпеку 

вторинної інфекції. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ 
Не слід використовувати препарат у пацієнтів з підвищеною чутливістю до компонентів 

препарату. 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Незатверділий препарат подразнює шкіру та очі. У разі тривалого контакту зі шкірою може мати 
подразнюючу дію. У разі контакту негайно промити водою. При проковтуванні може завдати 
шкоди. 

У разі вживання не викликати блювоту. Зв'язатися з лікарем. 

ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C. Захищати від сонячного світла. Щільно 

закрити після використання. 
Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Термін придатності зазначено на упаковці. 

Після розкриття упаковки термін придатності не змінюється, за умови щільного закриття після 
кожного використання. 

 



ПОВОДЖЕННЯ З УПАКОВКАМИ 
Використані упаковки слід передати на утилізацію або повернути їх виробникові. 
 УПАКОВКА 
Шприц, що містить 1,2 мл препарату, одноразові аплікатори. 

25°C  
PPH CERKAMED Войцєх Павловскі 

37-450 Стальова Воля, Польща 
вул. Квятковскєго, 1 

тел./факс 0048 15 842-35-85 

Дата останнього оновлення: 17.02.2014/1 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Уповноважений 
представник в 
Україні та адреса: 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ІВОДЕНТ» 

 

вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1,          

м. Івано-Франківськ, 76018, Україна;  

phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 

e-mail: info@ivodent.com.ua 

 www.ivodent.com.ua 
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