
 Glass ionomeri 

Cement convențional  ionomeri de 

sticlă solubili în apă.  

. 

Cement convențional  ionomeri de 

sticlă. 
Cement  ionomeri de sticlă ranforsați 

cu rășini. 

cement. 

Utilizare: 
• Cimentare permanentă pentru coroane, punți, inlay-uri, onlay-uri, știf turi,fațete și benzi ortodontice și bracket-uri. 

• Protecția pereților cavităților profunde , în special sub  obturații compozite. 

• Obturații temporare dentare. 

• Obturații de bază în cavități. 

De ce să alegi Glass ionomeri R&S? 

Efectivitatea 

Foarte bună adeziune la smalțul dentar  

și la metale, ceramice și compozite.  

 

Preventivitatea 

Eliberare prelungită de fluoride. 

Durabilitatea  

Excelentă stabilitate.  
 

Înalta radiopacitate. 

Efectivă pe parcurs. 

Bune proprietăți 

Consistența ușoară, curgătoare și foarte uniformă.  

Siguranța 

Atinge rapid un pH neutru după inserarea în dinte. 

Reduce sensitivitatea dentinei protejând pulpa față de 

materialele compozite. 

 

Practic 

Ușor de utilizat. Livrat cu lingură de măsură și plăcuță 

de amestecare.  

Sfat de la dentiștii noștri profesioniști 

 Fixați componenta protetică pe dinte pentru 30 secunde după inserția glass 

ionomerilor în ea.  
 
În timpul reac ției de priză se formează un gel. La această etapă eu 

îndepărtez excesul. Luați aminte: continuă amestecare a materialului sau 
mișcarea protezei pe durata prizei modifică semnificativ timpul de priză și 
scade calitățile adezive ale cementului.  

 
Trebuie evitat contactul până la finalul timpului de priză, cu suprafețe 
neuscate dentinare preparate. Eu protejez jointul protetic periferic cu un lac 

precum DENTIN PROTECT.  
 
Când utilizez glass-ionomeri ca bază sub compozite nu mai folosesc gravarea 

acidă.   
 
Eu  recomand  refrigerarea lichidelor  când nu sunt folosite o durată mi mare 

de timp.  
 



 

Glass ionomeri 

 

Date tehnice 
și utilizare 

 

 Nuanță 

 

Galben deschis 

 

A3 

 

A1 

 
 Rezistența la compresiune (MPa) 
  ISO Standard: 50 

 
70 minimum 

 
73.5 ± 6.5 

 
140 

 

  Grosime film (μm) 
  ISO Standard: 25 

 

25 maximum 

 

17 

 

10 

 

   Proporție  Pudră/ Lichid  

 
2 doze pudră: 

3 picături de apă 

 
1lingură pudră: 

3 picături de lichid 

1lingură mare pudră: 

3 picături de lichid 

1lingură mică pudră:  
1 picătură de lichid 

 
   Timp  amestecare 

 

15 sec*. 
 

30 sec*. 
 

20 sec*. 

 
   Timp lucru 

 
2 min. 15 sec*. 

 
3 min. - 3 min. 30 sec*. 

 
2 min. 30 sec*. 

 

   Timp total priză 

 

2 min. 15 sec*. 
 

2 min. 40 sec. - 3 min*. 
 

4 min. 30 sec*. 

 
    Utilizare 

                                               • Preparați dintele conform protocolului normal. 
                                               • Curățați și uscați intern componenta protetică. 
                                               • Amestecați nivelul  necesar de cement. 

                                               • Aplicați 1mm strat pe suprafața internă a componentei protetice  
                                                 și poziționați-o timp de  30 sec. după terminarea mixării. 
                                               • După  întărire, înlăturați excesul de material. 

 

 
    Prezentare 

 

Trusă conținând cu 30g pudră+ 1 

dispenser pompare + 1 suport de 

amestecare + 1 lingură de măsurare. 

 

Trusă cu 1 sticlă conținând 16g pudră  

+ 1 sticlă 12g liquid + 1 suport de 

amestecare + 1 lingură de măsurare. 

 

Trusă cu 1 sticlă cu 25g pudră + 1 

sticlă 10g liquid + 1 suport de 

amestecare + 1 lingură de măsurare. 

 

    Valabilitate (în ani) 

 

3 
 

2 
 

2 

 
    Referințe 
 

 

12-210  
 

106-08101  
 

106-08801  

 * Timpul observ at la temperatura 23°C. Temperaturile mai mari reduc timpul, temperaturile scăzute măresc timpul. 

time. 
Produse  adiționale  

 Trusa de examinare 

cu 3 instrumente 
Spatule intraorale 

Lac  protector 

DENTIN PROTECT  
Coroane temporare  Freze diamantate Hârtie de articulație 

Ionoglass, Supracem, Supraglass +, freze diamantate și coroane temporare: dispozitive medicale clasa a- IIa / Marca CE 0120 / Certificat de: SGS UK 

LIMITED. 

Instrumentele și hârtia de: articulație: dispozitive medicale clasa I / Marca CE. Imaginile  au doar scop ilustrativ. 
Manuf actured by CFPM. 
GACD – 

 


