
Медициналық бұйымды медицинада қолдану 

жөніндегі нұсқаулық 

 

Медициналық бұйымның атауы: 

BMS стоматологиялық гипсі III (қатты) және IV(супер қатты) түрінде 

қаптамада 5 кг немесе 25 кг. 

 

Медициналық бұйымның құрамы мен сипатттамасы: 

Бұйым модификаторлардан және бояғыштардан, кальций сульфатының 

полугидратынан тұратын, түйіршіктері жоқ бір текті ұнтақ түрінде 

ұсынылған. BMS гипсі III түрінде үш түрлі түстік шешімде қол жетімді: 

сары, көгілдір және қызғылт. BMS гипсі IV түрінде: алтын түстес-қоңыр, 

жасыл және қызғылт. Материалда мынадай техникалық сипаттамалар бар: 

араластыруға арналған арақатыстар: 24-26 мл су III түріндегі гипс үшін 

және 20-22 мл (IV түріне) 100г ұнтаққа; жұмыс уақыты 4-тен 5 минутқа 

дейін; бастапқы жинақ 5 минут; аяқтаушы жинақ 8-10 минут; кеңейту 

0.16%; сығу күші 510-950 кг/см 
2
Dry. Гипсте жоғары абразивті қарсылық 

бар. Бұйым қауіпсіздіктің 2а класына жатады.  

 

Медициналық бұйымға жиынтықтардың тізбесі: 

1. BMS стоматологиялық гипсі III (қатты) түрінде қаптамада 5 кг; 

2. BMS стоматологиялық гипсі III (қатты) түрінде қаптамада 25 кг; 

3. BMS стоматологиялық гипсі IV(супер қатты) түрінде қаптамада 5 кг; 

4. BMS стоматологиялық гипсі IV(супер қатты) түрінде қаптамада 25 кг. 

 

Осыған сәйкес медициналық бұйым өндірілген нормативтік 

құжаттың атауы (белгіленуі):  

ISO 6873 (МемСТ 31568-2012). 

 

Медициналық бұйымның қолданылу саласы мен тағайындалуы:  

Стоматология. Жалпы мақсатта қолданылатын модельдеуші гипс тіс 

қаптамаларымен және көпірлермен жұмысқа пайдалануға арналған.  

 

Қолдану тәсілі:  

200 г гипсті және спецификацияда көрсетілген сәйкес су мөлшерін өлшеп 

алыңыз (төменнен қараңыз). Ұнтақты суға қосыңыз және 60 секунд бойы 

араластырыңыз. Араластырып болғаннан кейін пішінді толтыру және оны 

түзеу үшін гипстің қажетті мөлшерін енгізіңіз.  

Техникалық деректері 

Су/ұнтақ арақатысы  24-26 мл/100 г 

Араластыру уақыты (қолмен) 60 секунд 



 

Сақтық шаралары: Пайдаланғаннан кейін бірден жауып қою керек! 

 

Медициналық бұйымды сақтау шарттары:  

Құрғақ, күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғалған жерде, 25°C-ден 

аспайтын температурада, зауыттық қаптамасында сақтау керек.  

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды! 

Тек стоматологияда ғана пайдалануға арналған! 

 

Сақтау мерзімі: 5 жыл. 

 

Өндіруші ұйымның атауы, мекенжайы (заңды) және байланыс 

деректері:  

BMS DENTAL S.r.l.,  

М.Буонарроти к-сі, 21\23\25-56033, Капанноли (Пиза), Италия.  

Телефон: +0039-0587-606089, факс: +0039-0587-606875.  

E-mail: info@bmsdental.it  

 

Өндірушінің Қазақстан Республикасы аумағындағы уәкілетті өкілі: 

тұтынушылардан медициналық бұйым бойынша шағымдарды 

(ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның және медициналық 

бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін бақылауға жауапты 

ұйымның атауы, заңды мекенжайы және байланыс деректері: 

Stomat.Co ЖШС.   

Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау обл., Ақтау қ., 8 ықш.ауд. 22 

үй, 77 пәтер. 

Телефон /Факс: 8 (7292) 603431  

E-mail: stomat.co@yandex.kz  

 

Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтың соңғы қайта 

қаралуы:  
ХХ.ХХ.ХХХХ ж. 

 

 

 

 

Араластыру уақыты (вакуумда) 30 секунд 

Өңдеу уақыты  5 минут 

Қатаю уақыты  120 минут 

2 сағаттан кейін кеңеюі  0,16% 

Сығылу қарсылығы (1с) 510-950 кг/см 
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Dry 
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Таңбалауда пайдаланылған символдар мен белгілердің түсіндірмесі: 

 

 
Дайындаушы 

 
Артикул (каталог нөмірі) 

 
25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек. 

 
Ылғалдан сақтау керек 

 


