
RIVA Luting  

Глас- йономерен цимент  

 

Riva luting е конвенционален, самополимеризиращ, глас-йономерен цимент. Той 

химически се свързва към металната основа и зъба. Уникалната композиция на глас-

йономерната матрица позволява високи нива на йонна обмяна между материала и зъба. 

Приложим е в широк клиничен диапазон. Предлага се в универсален светло-жълт цвят в 

капсули или прах-течност форма.  

Индикации: 

 Циментиране на метални или порцеланови инлеи, онлеи и корони; 

 Циментиране на стоманени корони; 

 Циментиране на щифтове и винтоове; 

 Закрепване на ортодонски брекети; 

 Като база или подложка. 

Инструкция за употреба: 

Съотношение на прах към течност: 1,8/ 1,0 

Време за миксиране: 20 сек. 

Време за работа: 2 мин. 

Общо време за работа с продукта: 2 мин. И 20 сек. 

Подготовка: 

Зъбът се изолира, почиства и подсушава. 

Забележка: Зъбът не бива да се дехидратира. Ако е необходимо да се изолира пулпата, да се 

използва калциево-хидроксидна подложка. 

Миксиране прах/течност: 

1. Флаконът се отваря внимателно. Отмерва се една доза от праха с пластмасовата 

лъжичка за целта и се изсипва върху подложката. Подложката трябва да е стъклена или 

от неабсорбираща хартия. Стъклото, върху което се миксира трябва да е охладено. 

2. Внимателно се изсипват 2 капки от течността в близост до пудрата. Бутилката с 

течността се затваря веднага след това. 

3. Цялото количество от пудрата се разстила върху течността с помощта на шпатулата за 

тази цел и се разбърква енергично в рамките на 20 сек. Пудрата може да бъде 

разделена на 2 части. Първата част се разбърква с течността за 5 сек. След което се 

добавя и втората част от пудрата и се бърка още 15 секунди. Така общото време остава 

20 секунди.  

Циментиране: 

1. Вътрешната повърност на реставрацията се почиства и подсушава.  

2. Нанася се слой с дебелина 1 мм от цимента. 

3. Реставрацията се позиционира и притиска 30 сек. Да не се препълват короните с 

цимент! При работа при температура над 23С времето на втвърдяване на цимента се 

редуцира. 



4. След поставянето на реставрацията излишното количество от цимента се отстранява.  

Забележка: работата с материала след изтичане на работното му време, не гарантира 

качествена адхезия. 

Предпазни мерки: 

Само за клинична употреба. 

Да се пази от деца. 

Съхранение: 

Добре затворени оригинални опаковки, при температура 4-20 С. 
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