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Інструкція для застосування УКР

Визначення
One Coat 7.0 - це однокомпонентний са-
мопротравний адгезив світлового твердін-
ня для використання в адгезивній техніці 
реставрації.
Додатково: також може використовуватися 
з матеріалами хімічного затвердіння в по-
єднанні з One Coat 7.0 Activator. Будь ласка, 
ознайомтеся з інструкцією для застосуван-
ня для One Coat 7.0 Activator.

Склад
One Coat 7.0 містить:
Метакрилати
Фотоініціатори
Етанол
Вода

Показання до застосування
Адгезивний бондинг для використання 
в адгезивній реставраційній техніці:
•

 

Адгезивне зчеплення композитів і ком-
померів з емаллю та дентином.

•

 

Адгезивний бондинг керамічних та ком-
позитних реставрацій до емалі та денти-
ну.

•

 

Адгезивний бондинг композитних мате-
ріалів до кераміки, композитних матері-
алів, металу та амальгами.

•

 

Герметизація дентину.

Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компо-
ненту One Coat 7.0. У випадку недостатньої 
ротової гігієни. Якщо неможливо підтриму-
вати операційне поле повністю сухим під 

час застосування.

Побічні реакції
Компоненти One Coat 7.0 можуть виклика-
ти чутливість або алергічні реакції у пацієн-
тів з відповідною схильністю.

Взаємодія з іншими речовинами
Необхідно уникати контакту One Coat 7.0 з 
речовинами, що містять фенол, та іншими 
речовинами (наприклад, цинк-оксид-евге-
нолом), тому що вони інгібують полімери-
зацію.

Застосування
Примітка
Щоб запобігти полімеризації бонду в ємно-
сті для дозування, після кожного викори-
стання необхідно негайно закривати One 
Coat 7.0 чорним захисним покриттям.

1. Стандартна техніка пломбування

1.1 Препарування порожнини
Препарувати порожнини відповідно до 
принципів адгезивної техніки реставрації. У 
разі наявності відповідних показань нане-
сти тверднучий цемент з гідроксидом каль-
цію на ділянки біля пульпи, використовую-
чи техніку місцевого покриття. Препарува-
ти емаль за допомогою фінішного бору. Як-
що емаль не препарувалася, протравити її 
фосфорною кислотою або очистити за до-
помогою пемзи. Потім ретельно промити та 
після цього висушити емаль. З гігієнічних 
причин рекомендовано використовувати 
кофердам (наприклад, HYGENIC®

 

/

 

ROEKO).

1.2 Нанесення
Добре потрясти пляшку перед використан-
ням та видавити краплю в ємність для дозу-
вання. Втирати One Coat 7.0 в дентин та 
емаль протягом 20 с за допомогою однора-
зової зубної щітки. Обережно висушити 
безмасляним стисненим повітрям протя-
гом 5 с.
Полімеризувати протягом 10 с (наприклад, 
галогенним або світлодіодним полімериза-
ційним приладом з потужністю світла > 800 
мВт/см²). Якщо ви застосовуєте полімериза-
ційну лампу з меншою потужністю, переко-
найтеся, що було відповідно подовжено 
час полімеризації.

1.3 Пломби з композитів та компомерів
Застосовувати реставраційний матеріал 
згідно інструкції для застосування вироб-
ника.

2. Адгезивний бондинг вкладок/накла-
док, вінірів та коронок
Застосування One Coat 7.0 можливе лише в 
тому випадку, якщо можливий достатній 
доступ світла через всю реставрацію (згід-
но з інструкцією для застосування вироб-
ника).

2.1 Підготування реставрації
Підготування реставрації залежить від ма-
теріалу та вказівок згідно інструкції для за-
стосування виробника.

2.2 Препарування порожнини
Дотримуватися дій відповідно до пункту 
1.1.

2.3 Нанесення
Дотримуватися дій відповідно до пункту 
1.2.
Уникати надмірного нанесення адгезиву, 
тому що це вплине на припасування рес-
таврації.

2.4 Цементування
Згідно інструкції для застосування вироб-
ника.

3. Адгезивний бондинг до інших 
поверхонь

3.1 Підготування

3.1.1 Кераміка
Інтраоральне застосування
Надати шорсткість керамічній поверхні за 
допомогою алмазного бору або піскостру-
минного приладу, протравити її 35 % фос-
форною кислотою, промити та висушити 
безмасляним стисненим повітрям.

Екстраоральне застосування
Протравити керамічну поверхню 5 % кис-
лотою HF, промити та висушити її безмасля-
ним стисненим повітрям.

Додатково:
Можна також здійснити силанізацію кера-
мічної поверхні (згідно інструкції для засто-
сування виробника).

3.1.2 Метал та амальгама
Надати шорсткість поверхням за допомо-
гою алмазного бору або піскоструминного 
приладу. Після цього очистити паровим 
струменем (екстраорально) або ацетоном 
та висушити безмасляним стисненим пові-
трям.

3.1.3 Композит
Надати шорсткість композитній поверхні за 
допомогою алмазного бору або піскостру-
минного приладу, протравити її фосфор-
ною кислотою, промити та висушити без-
масляним стисненим повітрям.

3.2 Нанесення
Добре потрясти пляшку перед використан-
ням та видавити краплю в ємність для дозу-
вання. Потім закрити пляшку. Втирати One 
Coat 7.0 в поверхню протягом 20 с за допо-
могою одноразової зубної щітки. Обереж-
но висушити безмасляним стисненим пові-
трям протягом 5 с.
Полімеризувати протягом 10 с (наприклад, 
галогенним або світлодіодним полімериза-
ційним приладом з потужністю світла > 800 
мВт/см²). Якщо ви застосовуєте полімериза-
ційну лампу з меншою потужністю, переко-
найтеся, що було відповідно подовжено 
час полімеризації.

3.3 Пломби з композитів та компомерів
Застосовувати реставраційний матеріал 
згідно інструкції для застосування вироб-
ника.

4. Герметизація дентину
Дотримуватися дій відповідно до пунктів 
1.1 та 1.2.

Заходи екстреної допомоги
У випадку безпосереднього контакту зі 
слизовою оболонкою ротової порожнини 
достатньо промити відповідну ділянку про-
точною водою. У випадку попадання в очі 
ретельно промийте їх проточною водою. 
Негайно зверніться за професійною медич-
ною допомогою до офтальмолога або оку-
ліста.

Примітки
Призначений для продажу виключно сто-
матологам та зубним технікам або за їх вка-
зівкою. Зберігати в недоступному для дітей 
місці!
Утилізувати виключно повністю пусті упа-
ковки.

Термін придатності та маркування
Термін придатності та номер  вказані на 
первинному контейнері та упаковці.
Використовувати поза терміном придатно-
сті заборонено.
Зберігати за температури 4–8

 

°C

 

/

 

39–46

 

°F.
Зберігати від попадання прямих сонячних 
променів або подалі від джерел тепла.

Інфекційний контроль
Дотримання наступних рекомендацій за-
безпечить оптимальні гігієнічні умови під 
час використання One Coat 7.0.
•

 

Використовувати зубні щітки виключно 
для одного пацієнта.

•

 

Закривати пляшку кришкою після кож-
ного використання та дезінфікувати зви-
чайними методами.

Дата випуску інструкції
03-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

     
  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

        
  

 

 

 

 

 

 

Glossary

Consult instructions for use

Keep away from sun light

Temperature limitation

Notified body registration number

Identification for Russia

Identification for Ukraine

Legal manufacturer

Expiry date

For SDS see
www.coltene.com


