
INNOCEM 
Leírás/ Indikáció 
Duál kötésű, önsavazó, univerzális használatra, végleges beragsztáshoz minden tipusú restaurációhoz, függetlenül attól, hogy élő 
vagy élettelen fogról van szó. A kettős fecskendő lehetővé teszi az alap/katalizátor gyors használatát. Az extra-fine intraorális csőr 
megoldást jelent minden helyzetben. 
• Végleges cementezésre, kerámiából (szilanizált), kompozitból vagy fémből készült inlay-k, onlay-k ragasztására. 
• Végleges cementezésre Zirkónium, fém+ kerámia, kompozit+kerámia, kompozit, vagy fém koronák és hidak beragasztására        
természetes fogaokon vagy implantátumon. 
• Végleges cementezésre fém, üvegszálas vagy karbon endodonciai csapoknál. 
 
Összetétel 
Organikus mátrix: methakrylát keverék. 
Töltő anyag: Ásványok 
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
Az Innocem polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny 
személyeknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat.  
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse át, és 
forduljon orvoshoz. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés esetén 
pirosas kiütések jelenhetnek meg a bőrön. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le 
szappannal és vízzel. 
Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. 
Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el az 
anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység 
továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 
Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget. 
 
Ellenjavallat 
Az Innocem használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. 
 
Használati utasítás 
Előkészítés fém, kompozit, Zirkónium, és Aluminium-oxid kerámia restaurációknál 
A nem savazandó felületeket tisztítsa le homokfújóval. Alkohollal tisztítsa meg a pillér fogat, majd szárítsa le levegővel. 
 
Előkészítés üvegszálas csap beragasztásánál. 
Alkohollal tisztítsa meg a csapot, majd szárítsa le levegővel. Amikor az Elsodent Fiber Post-ot használja, nem szükséges a silan 
alkalmazása. Más szálerősítésúű csapoknál kövesse a gyártó utasításait. 
 
Cementezésnél 
A pulpa irritácójának érdekében (élő fogaknál), használjon calcium-hydroxid alapozót a mély területeken. 
1. Távolítsa el a sapkát a fecskendőről, nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, hogy meggyőződjön arról, hogy mind a két 

anyag egyforma arányban jön a fecskendőből. 
2. Csatlakoztassa a keverő csőrt a fecskendőre. 
Cementezés indirekt restaurációknál (inlayk, onlayk, koronák vagy hidak) 
1. Távolítsa el az ideiglenes fogművet. 
2. Távolítsa el az ideiglenes ragasztó anyagot a preparált fogról vagy az implantátum felépítmény felszínéről.  
3. Alaposan öblítse le. 
4. Szárítsa le a preparált fogat vagy az implantátum felépítményt. 
5. Próbálja be a restaurációt, ellenőrizze a megfelelő illeszkedést, különösen a széleken.  
6. Óvatosan nyomja meg a fecskendőt, de ne nagy erővel, hogy az anyag elkezdjen kifolyni. 
Nyomjon ki egy kis mennyiséget az anyagból, és vékonyan kenje bele az ideiglenes korona belsejébe.  
7. Óvatosan helyezze fel fogművet a preparált fogra vagy az implantátum felépítményre, a cement ki fog csordulni. 
8. Amikor a cement konzisztenciája eléri a gél állagot, polimerizálja lámpával 2-3 másodpercig, majd távolítsa el a felesleges 
cementet. Tartsa erősen fogművet 2 perc 30 másodpercig (önkötő mód). 
9. Polírozza egy polír csíkkal vagy gumi haranggal. 



10. Ellenőrizze az okklúziót. 
 
Jegyzet 
Ha túl alacsony a preparált fog, kerámia héjjak esetében a jobb tapadás érdekében kondícionálja a csonkot. 
Arany korona esetén primer használata javasolt. 
 
Cementezés gyökér csap esetén 
Csatlakoztassa az Xfine intra-orális csőrt a keverő csőrre a gyökér csatornánál alkalmazva. 
1. Preparálja a gyökér csatornát és öblítse át sodium hypoklorittal (NaOCl). 
2. Válassza ki és próbálja be a csapot a csatornába. 
3. Kenje be cementtel a csapot és amennyire lehetséges méllyen helyezze be a csatornába, alkalmazza az Innocem-et. Tartsa az 

intraorális csőrt a a cementen és lassan mozgassa lefelé. 
4. A cementtel bekent csapot helyezze be a gyökér csatornába, enyhe nyomással tartsa a csapot a helyén, a behelyezés során 

kissé forgassa meg, hogy elkerülje a buborékok kialakulását. 
5. Hagyja, hogy a cement szabadon kifollyon a csatornából. 
 
Héj cementezés 
1. Savval marja meg a fog felszínét 15 másodpercig (37 vagy 38%-os foszfor sav). 
2. Alaposan öblítse le a felesleget és szárítsa le (ne szárazra). 
3. Alkalmazza a Healbond Duo-t (olvassa el a használati utasítást), finoman ecsetelje be a dentin felszínét 15 másodpercig, fújja 

szárazra 3 másodpercig, majd világítsa meg 10 másodpercig. 
4. Kenje közvetlenül az Innocem-et a héj felszínére. Óvatosan helyezze fel a héjjat a fogra, és hagyja, hogy a felesleg kifollyon. 
5. Tartsa a héjat a vestibuláris felszínen, világítsa meg a héjon keresztül néhány másodpercig.  
6. Miután eltávolította a felesleges cementet vigálítsa meg a belső felszínt és köztes részeket 10 másodpercig.  
 
Kötési idő 
A végleges kötési idő önkötő módon 37°C-on 3 perc, lámpával polimerizálva 30 másodperc. 
 
Tárolás és eltarthatóság 
4°C és 9°C közötti hőmérsékleten tárolandó (hűtőszekrényben). A könnyebb használat érdekében használat előtt 15 perccel 
hamarább vegye ki a hűtőszekrényből az anyagot. Amennyiben, e feltételek mellett tárolja, az Innocem 24 hónapig felhasználható.  
 
Kiszerelés 
NC-10 – TA2: 1 x 5ml fecskendő + 10 db keverő csőr + 5 intra-oral csőr Xfine – Transparens A2 árnyalat 
NC-10 – A3: 1 x 5ml fecskendő + 10 db keverő csőr + 5 intra-oral csőr Xfine – A3 árnyalat 
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott.  
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.  
 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell.  Nem 
vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az 
anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 

 
 
 


