
Медициналық бұйымды медицинада қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық бұйымның атауы:  

Elastic Cromo альгинатты бедер түсіргіш массасы. 

 

Құрамы мен сипаттамасы:  

Elastic Cromo шие дәмі бар ақтан қызғылттау-ақ түске дейінгі ұнтақ болып 

табылады. 

Қату уақыты  +23°С температурада 2,30 – 2,45 мин құрайды. Қалдық 

деформациясы – ең жоғ. 3,50%. Серпінді деформация – мин. 11,0%. 

Сығылуға беріктігі – мин. 0,8 мПа. Деформациядан кейінгі қалпына келу – 

мин. 95,0%. 

 

Қолданылу саласы: 

Тіс техникасы зертханасы 

 

Тағайындалуы:  

Ішінара толық алынып салынатын протездерге арналған бедерлер,  

өңделген  бедер қасықтары арқылы толық алынып салынатын тіс протезіне  

алдын ала бедерлер, ортодонтикалық бедерлер, жұмыс модельдерінің 

бедерлері, уақытша қаптаулар мен көпірлерге арналған бедерлер. 

 

Қолдану тәсілі:  

Араластыру кезінде альгинатты бедер түсіргіш ұнтақ пен судың массалық 

арақатынасы 2:2 құрайды. Пайдаланудың алдында ұнтақты мұқият 

араластырады. Араластыруға арналған табаққа су құяды, одан кейін қоса 

берілген өлшегіш қасықпен пластмасса банкадан немесе пакетшеден 

ұнтақты  алады және табаққа салып пластмасса шпательмен табақша 

қабырғаларына үйкеу жолымен мұқият араластырады. Араластыру уақыты 

30 сек құрайды. Өңдеу уақыты – +23°С температурада (араластыру 

уақытын қоса)1 мин. 50 сек. құрайды. Қату уақыты (араластыру уақытын 

қоса) +23°С температурада 2 мин. 30 сек құрайды. Одан кейін ағынды суда 

жуады және, мысалы,   1:10  арақатынасында сұйылтылған Йодизол 

дезинфекциялағыш ерітіндісінде (30 секунд бойы) дезинфекциялайды. 

 

Модификациялары:  

1. Elastic Coromo пакеттердегі 20х450 г, 1х450 г ұнтақ; 

2. Elastic Coromo пластмасса ыдыстағы 500 г ұнтақ. 

 

Сақтау мерзімі:  

2 жыл. 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

 

Сақтау шарттары: 



Құрғақ, тікелей түсетін күн сәулесінен қорғалған бөлмеде  +5°С-ден  

+25°С-ге дейінгі температурада сақтау керек.  

 

Өндіруші ұйым:  

SpofaDental a.s. 

Заңды мекенжайы: Markova 238, 506 01 Jicin, Czech Republic. 

Телефон: +420 493 583 111 

 

Қазақстан Республикасы аумағында өндірушінің уәкілетті өкілі: 

«Луч» ЖШС. 

Заңды мекенжайы: Алматы қ-сы, Сәтпаев к-сі, 50. 

Телефон/факс: +7 (727) 274-01-57, +7 (727) 279-69-63 

 

Осыған сәйкес медициналық бұйым өндірілген  нормативтік 

құжаттың атауы (белгіленуі):  

ISO 21563:2013 «Стоматология. Баспа-таңбалар үшін гидроколлоидті 

материалдар». 

 

Таңбалау символдары мен белгіленуі:  

 
 

 
 

Еуропалық стандарттарға сәйкестік белгі 

 
Ресейлік стандарттарға сәйкестік белгі 

 
Қолдану жөніндегі нұсқаулыққа жүгініңіз 

 

Температуралық диапазоны 
 

 
 

Партия коды 

 

 
 

Өндіруші 

 

 
 

... дейін пайдалану керек 

 
Каталог бойынша нөмірі 

 
Өнім медициналық бұйым болып табылады 

 
Украиндық стандарттау белгісі («үшқұлақ») 

 

«Полиэтиленфталат/полиэтилен қоспасы» екінші реттік 

ұқсатылған өнімге арналған белгі 

 

 
 


