
RIVA LIGHT CURE 

 

Фотополимеризиращ глас-йономерен цимент, подсилен със смола, издръжлив, твърд и лесно моделируем 

ресторативен материал, притежаващ отлична адхезивност. Приложим е в широк клиничен диапазон. 

Индикации: 

 Минимални клас 1, 2 и 3 реставрации. 

 Реставрации при млечни зъби 

 Гериатрични реставрации 

 Междинен ресторативен и базов материал за клас 1 и клас 2 кавитети 

използвайки сандвич  техника.  

 Клас V реставрации. 

 Изграждане 

 Временни пломби 

 Фисурен силант 

 

Инструкция за употреба: 

Съотношение на прах към течност: 3/ 1,1   –  1 мерителна  лъжица/2 капки 

Време за миксиране: 30 сек. 

Време на фотополимеризация: 20 сек. 

Дълбочина за фотополимеризация: 1,8 мм. 

Време за работа: 2 мин. при температура 23 С. 

 

Подготовка: 

1. Зъбът се изолира, почиства и подсушава по стандартната процедура със стандартни инструменти.  

2. В случай че пулпата трябва да се покрие,  се използва калциево-хидроксидна подложка.  

 

Кондициониране: 

1. Нанася се Riva Conditioner върху почистената повърхност на кавитета и се оставя за 10 секунди, или 

се нанася Super Etch 37% фосфорна киселина и се оставя за 5 сек.  

2. Изплаква се обилно с вода. 

3. Излишната вода се отстранява, но зъба се оставя навлажнен. Да не се пресушава. Повърността се 

оставя с блясък.  

 

 

Миксиране прах/течност и циментиране: 

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. Пудрата се разделя на 2 части. Първата част се разбърква с течността за 10 сек. След което се добавя 

и втората част от пудрата и се бърка още 20 секунди. Така общото време остава 30 секунди.  

Забележка: при работна температура 23 С времето за обработване е около 2 мин. При по-висока 

температура, времето се редуцира. При дълбоки кавитети се нанася и осветява на слоеве.  

4. Фотополимеризира се за 20 сек.  

5. Ресторацията се завършва по стандартна технология. Циментът е достатъчно втвърден след 

фотополимеризацията.  

6. Пациентът не трябва да се храни поне 1 час след реставрацията.  

7. Облъчването със силна светлина по време на миксирането и нанасянето на цимента, редуцира 

времето за обработване на цимента.  

 

 

 



 

 

Предпазни мерки: 

Само за клинична употреба. 

Да се пази от деца. 

Да не се поглъща. 

Да не се използва след изтичане срока на годност. 

 

Съхранение: 

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

 

 

 

Варна 

ул.”Генерал Цимерман” №55 

тел/факс: 052 / 612 123 

 

 

Варна 

ул.”Патриарх Евтимий” №35 

тел/факс: 052 / 601 648 

 

София 

ул.”Перник” 91 

02 / 952 66 45, 0882 / 508 239; 0882 / 820 

766 

 


