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INSTRUCTION FOR USE

for dental use only

EN

INDICATIONS

For lining under polymer-based restorative materials, amalgams and porcelain restorations.
DESCRIPTION
i-LINER is light curing, radiopaque compomer liner based on polyacid-modiﬁed composite resins and glass
ionomer ﬁller. Such composition allows compomer expansion partially compensate curing contraction of
composite materials. Thanks to the glass ionomer content compomer doubles the adhesion to dentin. i-LINER
prevents crack formations, minimizes micro fractures and secondary caries. Material could be used both as a
usual liner (coating the ﬂoor of the cavity) and to coat the entire cavity (stress-breaking function).
INSTRUCTION FOR USE
NOTE! Do not use if primary package is broken. It is recommended to use cofferdam during application of the
product.
1. Prepare cavity as always. Cleaning with oil-free prophylaxis paste, such as i-FASTE is recommended.
Remove all cleaning residues with water spray and dry with air. Avoid contamination with saliva during
applications.
2. In deep cavities use calcium hydroxide liner.
3. Apply layer of etch, such as i-GEL N to all surface to be etched (follow direction for use for etch). Leave
etch in place for 15 seconds (dentine), 30 seconds (enamel). Rinse surface with water and dry with air.
Avoid over drying dentin.
4. Apply a layer of adhesive, such as i-BONDING LC N immediately onto etched surface (follow direction
for use for adhesive). The tooth cavity must be kept dry.
5. i-LINER could be applied without adhesive. In this case, adhesion is similar to that obtained with usual
cements (glass ionomer cement, phosphate cements).
6. Using application tip apply layer of i-LINER in a thickness of 1mm.
7. Cure with light for 20 seconds at least.
8. Apply the layer of composite, such as i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N and ﬁnish restoration.
NOTE! Material is light-sensitive. After the desired amount of material extruded, immediately close the syringe.
Compomer adheres to metal instruments and should be removed with a paper towel before it has set. Light
curing units should have an output of 450 nm. Place the lights as close as possible to the material. Use of a
matrix is recommended.
WARNINGS AND PRECAUTIONS!
NOTE! The product contains methacrylates. Uncured methacrylates may cause allergic reactions. Do not use
i-LINER if patient is allergic to product or to any of the ingredients.
Hazard and precautionary statements:
Product causes skin, serious eye irritation and damage, may cause respiratory irritation, and may cause an
allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation occurs: Get medical
advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water
for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists:
Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable
for breathing. Call a POISON CENTRE or doctor/physician if you feel unwell.
Prevention:
Avoid breathing vapours. Wash hands thoroughly after handling. Use only in a well-ventilated area. Wear
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Interaction with other substances:
i-LINER should not be used with products containing eugenol.
STORAGE
Keep product tightly closed in dry well-ventilated place at 4-28°C. Protect from direct sunlight and heat sources.
Do not freeze the product. Do not use after the expiry date. Dispose of contents/container to as required by
national regulatory requirements. Keep out of the reach of children!
MANUFACTURERS RESPONSIBILITY
Our products have been developed for professional use in dentistry. As the application of our products is beyond
our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our products
in accordance with the applied standards.
PACKAGING
REF

ILIKP

2.5g syringe, 5 tips

REF

ILIK1

4x2.5g syringes, 20 tips

INSTRUCCIONES DE USO

ES

INDICACIONES

Para bases cavitarias para la restauración de resinas, amalgamas y restauraciones de porcelana.
DESCRIPCIÓN
i-LINER es un compómero radiopaco de curado por luz utilizado como liner a base de resina poliácida
modiﬁcada y ionómero de vidrio de relleno. Dicha composición permite al compómero expandirse parcialmente
compensando la contracción de la resina en el curado por luz. Gracias al ionómero de vidrio que contiene éste
compómero duplica la adhesión a la dentina. El i-LINER previene formación de ﬁsuras, minimiza las micro
fracturas y las caries secundarias. El material puede ser usado en ambas formas como un liner convencional
(forrando el fondo de una cavidad) y para rellenar la cavidad enteramente (función de tensión-ruptura).
INSTRUCCIONES DE USO
¡NOTA! No utilizar si el envase está roto. Se recomienda el uso de Dique de goma durante su uso.
1. Prepare la cavidad como siempre. Limpie la superﬁcie con una pasta para proﬁlaxis que no contenga
aceite como el i-FASTE. Remover todos los residuos del limpiador con agua en espray y secar con aire,
evite la contaminación con saliva durante la aplicación
2. Para cavidades profundas utilice hidróxido de calcio.
3. Aplicar la capa de grabador, tales como i-GEL N sobre toda la superﬁcie que va a ser grabada. Dejar
actuar el producto durante 15 segundos (dentina), 30 segundos (esmalte). Enjuague con agua y secar
con aire. Evitar el exceso de secado en la dentina.

4. Aplique una capa de adhesivo como el i-BONDING LC N inmediatamente en la superﬁcie grabada (siga
las direcciones que se recomiendan para los adhesivos). La cavidad del diente se debe mantener seca.
5. El i-LINER puede aplicarse sin utilizar adhesivo, en éste caso la adhesión es similar al obtenido con
cementos regulares (ionómero de vidrio o los cementos de fosfato).
6. Usando una punta aplicadora aplique una capa de i-LINER con un grosor de 1 mm.
7. Curar con luz durante 20 segundos al menos.
8. Aplique una capa de resina como el i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N y termine la restauración.
¡NOTA! El material es sensible a la luz después de usar la cantidad deseada del material cierre inmediatamente
la tapa de la jeringa. El compómero se adhiere a instrumentos metálicos y debe ser removido con una toalla
de papel antes de que se fragüe. Las lámparas de fotocurado deben tener al menos una potencia de 450 nm.
Coloque la punta de la lámpara de fotocurado lo más cerca posible del material sin tocarlo. El uso de matrices
es recomendado.
¡ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES!
¡NOTA! Composite contiene metacrilatos. metacrilatos no curadas pueden causar reacciones alérgicas. No
utilice i-LINER si el paciente es alérgico al producto o a cualquiera de sus componentes.
Declaraciones de peligros y precauciones:
Estos productos pueden causar alergias en la piel, irritación seria en los ojos, irritaciones respiratorias y puede
causar irritaciones alérgicas en la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y
jabón. En caso de irritación cutánea: consultar un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla
nuevamente. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el lavado. Si persiste
la irritación ocular: Consultar a un médico. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / o a
un médico si se encuentra mal.
Prevención:
Evite respirar vapores. Lávese bien las manos después de manipular el producto. Use solamente en un área bien
ventilada. Llevar guantes / ropa de protección / gafas de protección.
Interacción con otras sustancias:
i-LINER no debe utilizarse con productos que contengan eugenol.
ALMACENAMIENTO
Mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco y bien ventilado de 4-28°C. Proteger de la luz del sol y
fuentes de calor. No congelar el producto. No utilizar después de la fecha de caducidad. Eliminar el contenido /
recipiente como es requerido por los reglamentos nacionales. ¡Mantener fuera del alcance de los niños!
RESPONSABILIDAD DE LOS FABRICANTES
Nuestros productos han sido desarrollados para uso profesional en odontología. Como la aplicación de nuestros
productos está fuera de nuestro control, el usuario es totalmente responsable de la aplicación. Por supuesto,
garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con las normas aplicadas.
PRESENTACIÓN
REF

ILIKP

jeringa 2.5g, 5 puntas

REF

ILIK1

4 jeringas x 2.5g, 20 puntas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LT

INDIKACIJOS

Naudojamas kaip pamušalinė medžiaga po polimerinėmis restauravimo medžiagomis, amalgamomis,
porceliano restauracijomis.
APRAŠYMAS
i-LINER – tai šviesoje kietėjantis, rentgenokontrastiškas pamušalas, pagamintas polirūgštimi modiﬁkuotų
polimerinių dervų ir stiklojonomero užpildo pagrindu. Tokios sudėties dėka kompomero plėtimasis iš dalies
kompensuoja kompozitų susitraukimą polimerizacijos metu. Dėl sudėtyje esančio stiklojonomero, kompomeras
dvigubai stipriau sukimba su dentinu. i-LINER apsaugo nuo įtrūkimų formavimosi, mikro lūžių atsiradimo, antrinio
ėduonies formavimosi. Medžiaga gali būti naudojama tiek kaip įprastas pamušalas (padengiamas ertmės
dugnas) ir visos ertmės padengimui (krūvio atlaikymo funkcija).
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PASTABA! Nenaudokite, jei pažeista pirminė pakuotė. Produkto naudojimo metu rekomenduojama naudoti
koferdamą.
1. Paruoškite ertmę kaip įprasta. Paviršių rekomenduojame nuvalyti alyvos neturinčia proﬁlaktine pasta,
tokia kaip i-FASTE. Pašalinkite pastos liekanas vandens srove ir nusausinkite oru. Darbo metu venkite
užteršimo seilėmis.
2. Giliose ertmėse naudokite kalcio hidroksido pamušalą.
3. Užtepkite ploną ėsdintojo, tokio kaip i-GEL N sluoksnį ant numatomo ėsdinti paviršiaus (vadovaukitės
ėsdintojo naudojimo instrukcija). Palaikykite ėsdintoją 15 sekundžių (dentinas), 30 sekundžių (emalė).
Nuplaukite paviršių vandeniu ir nudžiovinkite oru. Venkite dentino išsausinimo.
4. Ant išėsdinto paviršiaus nedelsdami užtepkite ploną surišėjo, tokio kaip i-BONDING LC N sluoksnį.
(vadovaukitės surišėjo naudojimo instrukcija). Danties ertmės paviršius turi būti sausas.
5. i-LINER gali būti naudojamas be surišėjo. Tokiu atveju sukibimas yra panašus kaip naudojant įprastus
cementus (stiklo jonomerinį cementą, fosfatinį cementą).
6. Naudodami aplikavimo antgalį, užtepkite 1mm storio i-LINER sluoksnį.
7. Kietinkite šviesa mažiausiai 20 sekundžių.
8. Plombuokite kompozicinėmis plombomis, tokiomis kaip i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N. Užbaikite
restauraciją.
PASTABA! Produktas jautrus šviesai. Panaudoję reikiamą kiekį, nedelsdami uždarykite švirkštą dangteliu.
Kompomeras prilimpa prie metalinių instrumentų, todėl instrumentus būtina nuvalyti popierine servetėle, kol
nesukietėjo. Polimerizacinės lempos spinduliuojamas šviesos spektras turi būti 450 nm. Lempos šviesolaidį
laikykite kiek galima arčiau medžiagos. Rekomenduojama naudoti matricą.
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS!
PASTABA! Produkto sudėtyje yra metakrilato dervų. Šios medžiagos gali sukelti alerginę reakciją. Nenaudokite
i-LINER, jei pacientas yra alergiškas produktui ar jo sudėtinėms dalims.
Pavojai ir atsargumo frazės:
Produktas dirgina odą, sukelia smarkų akių dirginimą, gali dirginti kvėpavimo takus, gali sukelti alerginę odos
reakciją. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į
gydytoją. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti
akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina
ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ, arba kreiptis į gydytoją.
Prevencija:
Stengtis neįkvėpti garų. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti
apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Sąveika su kitomis medžiagomis:
i-LINER neturėtų būti naudojamas su produktais, savo sudėtyje turinčiais eugenolio.
LAIKYMAS
Laikyti produktą sandariai uždarytoje talpykloje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, 4-28°C temperatūroje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Produkto neužšaldyti. Nenaudoti produkto
pasibaigus jo galiojimo terminui. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje!
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Mūsų produktas sukurtas profesionaliam naudojimui odontologijoje. Mes negalime kontroliuoti kaip šis produktas
naudojamas, todėl už tinkamą jo panaudojimą atsako vartotojas. Žinoma, mes užtikriname, produkto kokybės
atitiktį galiojantiems standartams.
PAKUOTĖ
REF

ILIKP

2.5g švirkštas, 5 antgaliai

REF

ILIK1

4x2.5g švirkštai, 20 antgalių

INSTRUKCJA STOSOWANIA

PL

WSKAZANIA

Podkład kompomerowy pod polimerowe materiały do odbudowy, amalgamaty i odbudowy porcelanowe.
OPIS
i-LINER jest światłoutwardzalnym, widocznym w RTG podkładem kompomerowym opartym na modyﬁkowanych
żywicach kompozytowych i wypełniaczu glasjonomerowym. Taki skład pozwala kompomerowi częściowo
skompensować skurcz polimeryzacyjny materiałów kompozytowych. Dzięki zawartości glasjonomerów
kompomer zwiększa dwukrotnie adhezję do zębiny. i-LINERi zabezpiecza przed mikropęknięciami, minimalizuje
mikro przecieki i próchnicę wtórną. Materiał może być używany zarówno jako zwykły podkład (pokrycie dna
ubytku), jak również do pokrycia całego ubytku (funkcja likwidacji naprężeń).
INSTRUKCJA STOSOWANIA
UWAGA! Nie używaj strzykawki, jeżeli jest uszkodzona. Podczas aplikacji tego kompomeru zaleca się stosowanie
koferdamu.
1. Przygotuj ubytek w sposób tradycyjny. Oczyść ząb wolną od oleju pastą proﬁlaktyczną, taką jak
i-FASTE. Usuń wszystkie pozostałości po czyszczeniu za pomocą wody i wysusz powietrzem. Podczas
aplikacji unikaj zanieczyszczenia śliną.
2. Do głębokich ubytków zastosuj podkład z wodorotlenku wapnia.
3. Nanieś warstwę wytrawiacza, takiego jak i-GEL N na całą powierzchnię do wytrawiania. Wytrawiaj przez
15 sekund (zębiny), 30 sekund (szkliwo). Przepłucz wodą i wysusz powietrzem. Nie przesuszaj zębiny.
4. Na wytrawioną powierzchnię nanieś natychmiast cienką warstwę bondu, takiego jak i-BONDING LC N
i postępuj zgodnie z instrukcją stosowania bondu. Pole zabiegowe musi być utrzymane w stanie
suchym.
5. i-LINER może być również stosowany bez bondu. W tym przypadku adhezja jest podobna do tej, jaką
osiąga się przy zwykłych cementach (cementy glasjonomerowe i fosforanowe).
6. Za pomocą końcówki do aplikacji nanieś warstwę i-LINER o grubości 1 mm.
7. Utwardzaj światłem przynajmniej przez 20 sekund.
8. Nanieś warstwę kompozytu, takiego jak i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N i opracuj końcowo
odbudowę.
UWAGA! Material jest wrażliwy na światło. Po wyciśnięciu potrzebnej ilości materiału natychmiast zamknij
strzykawkę. Kompomer przylega do instrumentów metalowych i powinien być usunięty przed związaniem za
pomocą ręcznika papierowego. Lampa polimeryzacyjna powinna obejmować długość fali 450 nm. Naświetlaj
możliwie najbliżej materiału. Zaleca się stosowanie formówek.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI!
UWAGA! Kompomer zawiera metakrylany. Niespolimeryzowane metakrylany mogą powodować reakcje
alergiczne. Nie używać i-LINER, jeżeli wiadomo, że pacjent ma alergię na produkt lub którykolwiek ze składników.
Zagrożenia i środki ostrożności:
Produkt działa drażniąco na skórę, a szczególnie na oczy, może powodować podrażnienie dróg oddechowych
i może powodować reakcję alergiczną skóry. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem. Jeśli wystąpi podrażnienie skóry: Skontaktuj się z lekarzem. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać
przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Zapobieganie:
Unikaj wdychania oparów. Dokładnie umyj ręce po zastosowaniu. Stosuj tylko w pomieszczeniach dobrze
wentylowanych. Używaj rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Reakcje z innymi substancjami:
i-LINER nie może być stosowany z produktami zawierającymi eugenol.
MAGAZYNOWANIE
Przechowywać w temperaturze 4-28°C, w dobrze zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym i
suchym miejscu. Chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim światłem słonecznym. Nie zamrażać produktu.
Nie stosować po upływie daty ważności. Zużyte opakowania i resztki utylizować zgodnie z przepisami krajowymi.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
Nasze produkty zostały opracowane do profesjonalnego stosowania w stomatologii. Ponieważ wykorzystanie
naszych produktów jest poza naszą kontrolą, końcowy użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za ich właściwe
stosowanie. Z naszej strony gwarantujemy jakość naszych produktów zgodnie z obowiązującymi normami.
OPAKOWANIA
REF

ILIKP

2.5g strzykawka, 5 końcówek

REF

ILIK1

4x2.5g strzykawki, 20 końcówek

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

RU

УКАЗАНИЯ

Для использования как подкладочный материал под полимерными реставрационными
материалами, амальгамами, фарфоровыми реставрациями.
ПРЕИМУЩЕСТВА
i-LINER – это светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомер лайнер, изготовленный на основе
поликислотно - модифицированных композиционных смол и наполнителя стеклоиономера. Благодаря
такой композиции, расширение компомера частично компенсирует усадку композитного заполнения.
Стеклойономер в составе компомера позволяет удвоить адгезию к дентину. i-LINER предотвращает
образование трещин, появление микротрещин и вторичного кариеса. Материал может использоваться
как обычный лайнер (для покрытия основания полости) и для покрытия всей полости (для снятия
напряжения).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ВНИМАНИЕ! Не использовать продукта, если повреждена первичная упаковка. При применении
продукта рекомендуется использовать коффердам.
1. Подготовьте полость обычным для вас способом. Рекомендуем очистить поверхность
полировочной пастой без масла, такой, как i-FASTE. Удалите все остатки очистки, промойте
водой и высушите воздухом. Во время применения избегайте загрязнения слюной.
2. Глубокие полости рекомендуем покрыть подкладочным материалом на основе гидрата оксида
кальция.
3. Наложите тонкий слой травильного геля, такого как i-GEL N на полости, подлежащие травлению
(следуйте инструкции по применению травителя). Оставьте гель на 15 секунд (дентин), 30 секунд
(эмаль). Затем поверхность промойте водой и высушите воздухом. Избегайте пересушить
дентин.
4. Сразу же на протравленную полость нанесите тонкий слой адгезива, такого как i-BONDING LC N
(следуйте инструкции по применению адгезива). Поверхность полости должна быть сухой.
5. i-LINER может быть нанесён без адгезива. В таком случае его сцепление подобно сцеплению,
полученному применяя обычные цементы (стеклоиономерным цементом, фосфатным цементом).
6. При помощи наконечника, наложите слой i-LINER толщиной в 1мм.
7. Отверждайте светом не меньше 20 секунд.
8. Нанесите композитный пломбировочный материал, такой как i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N и
заканчивайте реставрацию.
ВНИМАНИЕ! Материал светочувствительный. После выдавления нужного количества материала,
немедленно закройте шприц колпачком. Компомер прилипает к металлическим инструментам и
должен быть удалён бумажной салфеткой до затвердевания. Полимеризационная лампа должна
работать в режиме 450 нм. Располагайте источник света как можно ближе к материалу. Рекомендуется
использовать матрицу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
ВНИМАНИЕ! Kомпомер изготовлен на основе смол метакрылата, которые пока неотвержденные, могут
быть причиной аллергической реакции. Не используйте i-LINER, если у пациента аллергия к продукту
или его компонентам.
Опасности и меры предосторожности:
Продукт вызывает раздражение кожи, серьезное раздражение и повреждение глаз, может вызвать
раздражение дыхательных путей и может вызвать аллергическую реакцию кожы. ПРИ ПОПАДЕНИИ
НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды и мыла. Снять загрязненную одежду и вымыть перед
повторным использованием. При возникновении раздражения кожи: Обратиться за медицинской
консультацией/помощью. ПРИ ПОПАДЕНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких
минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если
раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской консультацией/помощью. ПРИ ВДЫХАНИИ:
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания
положении. Если вы чувствуете недомогание, звоните в токсикологический центр или обратитесь к
врачу.
Превенция:
Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Избегать вдыхания паров. После
использования тщательно промыть руки. Пользоваться защитными перчатками и защитной одеждой,
защитой глаз (лица).
Взаимодействие с другими веществами:
i-LINER не должен использоваться с продуктами, содержащими эвгенол.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить продукт плотно закрытый, в сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре 4-28°C.
Предохранять от прямых солнечных лучей и источников тепла. Продукт не замораживать. Не
использовать после истечения срока годности. Содержание/пустой контейнер утилизировать в
соответствии национальным законам. Хранить в недоступном для детей месте!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Наши продукты разработаны для применения в стоматологии. Однако применение наших продуктов без
нашего контроля находиться исключительно в сфере Вашей собственной ответственности. Разумеется,
мы гарантируем соответствие качества наших продуктов действующим стандартам
УПАКОВКА
REF

ILIKP

2.5г шприц, 5 наконечников

REF

ILIK1

4x2.5г шприцы, 20 наконечников

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ

UA

ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання як підкладковий матеріал під полімерними реставраційними матеріалами,
амальгамою, фарфоровыми реставрациями.
ПЕРЕВАГИ
i-LINER - це світлотверднучий, рентгеноконтрастний компомер лайнер, виготовлений на основі
полікіслотно - модифікованих композиційних смол і наповнювача склоіономера. Завдяки такій
композиції, розширення компомера частково компенсує усадку композитного заповнення. Склоіономер
в складі компомера дозволяє подвоїти адгезію до дентину. i-LINER запобігає утворенню тріщин, появу
мікротріщин і вторинного карієсу. Матеріал може використовуватися як звичайний лайнер (для покриття
дна порожнини) і для покриття всієї порожнини (для зняття напруги).
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ
УВАГА! Не застосовувати препарат, якщо пошкоджена первинна упаковка. Рекомендується
використовувати коффердам при застосуванні препарату.
1. Підготуйте порожнину звичайним для вас способом. Рекомендуємо очистити поверхню
полірувальної пастою без масла, такий, як i-FASTE. Видаліть всі залишки очищення, промийте
водою і висушіть повітрям. Під час застосування уникайте забруднення слиною.
2. Глибокі порожнини рекомендуємо покрити підкладковим матеріалом на основі гідрату оксиду
кальцію.
3. Накладіть тонкий шар травильного гелю, такого як i-GEL N на порожнини які підлягають
травленню (дотримуйтесь інструкції по застосуванню травителя). Залиште гель на 15 секунд
(дентин), 30 секунд (емаль). Потім поверхню промийте водою і висушіть повітрям. Уникайте
пересушити дентин.
4. Відразу ж на протравлену порожнину нанесіть тонкий шар адгезиву, такого як i-BONDING LC N
(дотримуйтесь інструкції по застосуванню адгезиву). Поверхня порожнини повинна бути сухою.
5. i-LINER може бути нанесено без адгезиву. У такому випадку його зчеплення подібно зчепленню,
отриманому застосовуючи звичайні цементи (стеклоїономерні , фосфатні цементи).
6. За допомогою наконечника, накладіть шар i-LINER товщиною в 1мм.
7. Отверждаючі світлом не менш 20 секунд.
8. Нанесіть композитний пломбувальний матеріал, такий як i-LIGHT N, i-XCITE LC N, i-FLOW N і
закінчуйте реставрацію.
УВАГА! Матеріал світлочутливий. Після видавлювання потрібної кількості матеріалу, негайно закрийте
шприц ковпачком. Компомер прилипає до металевих інструментів і повинен бути вилучений паперовою
серветкою до затвердіння. Лампа полімеризації повинна працювати в режимі 450 нм. Розташовуйте
джерело світла як можна ближче до матеріалу. Рекомендується використовувати матрицю.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
УВАГА! Kомпомер виготовлений на основі смол метакрилата, які поки неотверждени, можуть бути
причиною алергічної реакції. Не використовуйте i- LINER, якщо у пацієнта алергія до продукту або його
компонентів.
Небезпеки і запобіжні заходи:
Продукт викликає роздратування шкіри, серйозне роздратування і пошкодження очей, може викликати
подразнення дихальних шляхів і може викликати алергічну реакцію кожи. ПРИ потраплянні НА
ШКІРУ: Промити великою кількістю води і мила. Зняти забруднений одяг і вимити перед повторним
використанням. При виникненні подразнення шкіри: Звернутися за медичною консультацією / допомогою.
ПРИ потраплянні В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи,
якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання очей. Якщо подразнення очей не проходить:
Звернутися за медичною консультацією / допомогою. При вдиханні: Винести пацієнта на свіже повітря
і забезпечити йому повний спокій в зручному для дихання положенні. Якщо ви відчуваєте нездужання,
телефонуйте в токсикологічний центр або зверніться до лікаря.
Превенція:
Використовувати тільки в добре провітрюваному приміщенні. Уникати вдихання парів. Після використання
ретельно промити руки. Користуватися захисними рукавичками та захисним одягом, захистом очей
(обличчя).
Взаємодія з іншими речовинами:
i-LINER не повинен використовуватися з продуктами, що містять евгенол.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати продукт щільно закритий, в сухому, добре вентильованому місці при температурі 4-28°C.
Оберігати від прямих сонячних променів і джерел тепла. Препарат не заморожувати. Не застосовувати
препарат після закінчення терміну придатності. Зміст / порожній контейнер утилізувати відповідно до
національних законів. Зберігати в недоступному для дітей місці!
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКА
Наші продукти розроблені для застосування в стоматології. Однак застосування наших продуктів без
нашого контролю перебувае виключно в сфері Вашої власної відповідальності. Зрозуміло, ми гарантуємо
відповідність якості наших продуктів чинним стандартам.
УПАКОВКА
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2.5г шприц, 5 наконечників
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4x2.5г шприци, 20 наконечників
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