
 

 

SYSTÉM NA OPRAVU KERAMIKY A KOVU (BEZKYSELINOVÝ) 
- vynikající biokompatibilita 
- bez rizika na tkáň 
- větší adheze 

 
NÁVOD NA POUŽITÍ 
Doporučeno použití koferdamu na ochranu dásně. 

 Zdrsnit povrch keramického nebo kovového povrchu brouskem. Alternativou je použití 
intraorálního pískovače. 

 Vyčistit a vysušit. Povrch musí být důkladně vysušený (pro zachovaní vysoké odolnosti 
bondu).  

 Kartáčkem nanést tenkou vrstvu Tender Bond Metal Primer a nechat vyschnout 1-2 minuty. 
Vrstva by neměla být příliš vlhká nebo nerovnoměrná. Je možné použít vzduch pod nízkým 
tlakem.  

 Na opravu keramiky - aplikovat Tender Paste Opaque Clear v tenké vrstvě a vytvrdit 
halogenní nebo LED lampou (40 sec.). Tato vrstva je nezbytná k zajištění optimální retence.  

 Na opravu kovu – kovový povrch pokrýt tenkou vrstvou Tender Opaque O2 a vytvrdit (40 
sec.) halogenní nebo LED lampou.  

 Vrstvit kompozit (anatomická stratifikace) 

 Upravit povrch a vyleštit 
 
Upozornění: 
Pracovní povrch musí být důkladně vyčištěn a bez jakýchkoliv hladkých zůstatků. 
Průhledná vrstva by měla být jen velmi tenká. Pokud by byla tato vrstva příliš silná, zabránilo by to 
optimální polymeraci a došlo by  k oslabení pevnosti Bondu. 
 
Čas práce:       
1 minuta (při delší době práce může dojít ke snížení odolnosti) 
 
Skladování: 
Při 25°C  
Stříkačka musí být důkladně uzavřena po každém použití a chráněna před přímým světlem. 
Nepoužívat po vypršení exspirační doby. 
 
Boční efekt: 
Extrémně vyjímečný 
 
Kontraindikace: 
Neužívat v případě hypersensitivity pacienta na některou ze složek. Informovat lékaře o výše 
uvedených situacích z důvodu eventuelní interakce s léky a ostatními materiály nacházejícími se 
v ústech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
SYSTÉM NA OPRAVU KERAMIKY A KOVU (BEZKYSELINOVÝ) 
 
 
COSRIP1 – systém na opravu keramiky a kovu 
Obsahuje:  ETBOND: Primer pro kov a keramiku 2,5 ml. 
                  ETOCLEAR: průzračná pasta na adhezi a pokrytí keramiky –3 g. 
                  ETOL: opakní pasta O2 na adhezi a pokrytí kovu –3 g (barva světlá) 
                  COSPEN13: Aplikační štěteček 
 
  
COSRIP2 - systém na opravu keramiky 
Obsahuje: ETBOND - Primer pro kov a keramiku 2,5 ml.  
                 ETOCLEAR - průzračná pasta na adhezi a pokrytí keramiky –3 g. 
                 COSPEN13 - Aplikační štěteček 
 
 
Jednotlivé výrobky je možno zakoupit i samostatně. 
 
Výhody:  
Pro preparaci povrchu není nutné použít kyselinu 
ETBOND - primer má velmi vysokou retenci 
ETOCLEAR – opákní pasta čirá (používaná pro keramiku) je transparentní a umožňuje vysokou 
estetiku. 
V sortimentu také ETOD – opákní pasta tmavá (UD3,5; UD4) 
Prosím prohlédněte si srovnání s ostatními opravnými systémy – Cosrip je 4x odolnější. 
 
 
 

 
Výrobce: GDF GmbH- Gesellschaft für Dentale Forschung und Innovationen, Dieselstr. 5-6, D-61191 Rosbach 
v.d.H. - Germany 
Designer a distributor: Micerium S.p.A, Via G.Govi 48 - 16030 - Avegno (GE) Italy 
Dovozce: Italdent s.r.o., Rousovická 623/2, Praha 8, 181 00, tel. 233552022, fax 233551165, 
GSM: 774ENAMEL, e-mail: info@italdent.cz, www.italdent.cz 
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