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minutes to cure sufficiently, especially in places that are difficult to reach 
for the light of a photopolymer lamp.

6. Cut the pin and restore the stump.
Making of stump inlays. 

1. During restorative procedures, careful control of oral fluids is necessary 
to prevent contamination of both the prepared area and the cement. A 
good result can be achieved by using a cofferdam, gum retraction with 
threads and cotton rolls.

2. Prepare the dentin and enamel surface by applying an etching gel (e.g., 
Phospho-Jen AS) according to the manufacturer’s instructions.

3. Rinse thoroughly with distilled water and dry the surface to remove 
excess moisture, but do not over-dry.

4. Apply a layer of adhesive over enamel and dentine according to the 
manufacturer’s instructions (use Jen-Unibond or Jen-Unibond SE, for 
example).

5. Apply a second coat if the tooth is hypersensitive or is close to the pulp 
chamber. In the case of very deep prepared cavities, the use of calcium 
hydroxide spacer material is recommended. Remove any residual sealant 
or gasket from within the prepared cavity.

6. If using a matrix band, place the tip of the mixing nozzle directly on the 
prepared restoration site and squeeze out Jen-DuaCem FR. If using matrix 
moulds, fill the mould with material and place it on the prepared tooth. 
Wait approx. 5 minutes until the material is sufficiently chemically cured 
or light cure for 40 seconds on all sides. 

7. After the cement has fully polymerised, grind the edges of the restoration 
or reshape the occlusal surfaces with fine diamond paste. Cemented 
restorations must be polished definitively in the areas where corrections 
have been made, using rubber polishing heads and diamond polishing 
paste.

 PRECAUTIONS AND WARNINGS
• The material contains methacrylates, which may cause allergic reactions. 

Use medical gloves and avoid contact with skin, mucous membranes and 
eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek 
medical advice.

• The automatic mixing nozzles are exclusively disposable and must be 
disposed of after use.

• The use of materials containing eugenol may inhibit the polymerisation 
of the composite.

• Light curing is recommended in a thin layer using a halogen or LED lamp of 
500 mW/cm2 or more and a blue light emission spectrum of 400-500 nm. 

 WARRANTY
The manufacturer warrants the quality of manufactured products. The adverse 
events inflicted by violation of user manual, storage conditions and other events 
inflicted by non-stipulated usage of the material are not the subjects of warran-
ty. The customer is responsible for determination of suitability of this product 
for user’s application. Warranty conditions: the product does not comply with 
requirements declared by manufacturer. In this case the manufacturer replaces 
the defective material within warranty period.

 LIMITATION OF LIABILITY
The manufacturer’s liability is limited by only cases stipulated by direct legisla-
tion of the country.

 STORAGE AND SHELF LIFE
• The material is used at room temperature and can be stored briefly at a 

temperature not exceeding 25°C. 
• Close the cap tightly immediately after use. 
• Long-term storage is recommended at 2 - 8°C to ensure maximum shelf 

life. 
• Shelf life: 2 years. 
• DO NOT FREEZE!

 RECYCLING
Dispose of the medical device in accordance with local / regional / national / 
international legal requirements.

 PACKING
Jen-DuaCem FR in twin syringes 4.2 g or 8.4 (component A, component B).  

• Available shades: 
• A2 shade;
• A3 shade;
• CHM shade (Chameleon).

The material is intended for fixing pins, making stump inlays and restoring 
the stump of the coronal part. The specially treated fiberglass in the material 
not only provides high strength, but also ensures the required elasticity of the 
structure, which in turn helps to distribute the point load evenly over the entire 
volume of the structure. The material is characterised by high radiopacity and 
ease of use. Jen-DuaCem FR is supplied in a two-cylinder syringe with nozzles 
ensuring automatic and quality mixing of the material as well as high speed and 
accuracy of application.

 INTENDED USE
Jen-DuaCem FR is intended for the following clinical procedures:

• Fixation of pins;
• Making of stump inlays;
• Restoration of the coronal stump;
• Used for both ceramic and composite restorations;
• Used as a restorative material for sandwich technique when coated with 

micro- or nano-hybrid composites.

 TECHNICAL INFORMATION
• Polymerization mode: double polymerization.
• Working time: at least 90 seconds at a temperature of 23°C.
• Curing time: about 3-5 minutes at 37°C.
• Light curing: 20 seconds for a layer not more than 2 mm thick or 40 

seconds for a layer not more than 4 mm thick.
• Please note that the data given are for a temperature of 23°C and a relative 

humidity of 50%. These values may vary depending on the conditions and 
period of storage of the material, temperature, air humidity. Increasing 
the temperature of the material reduces its operating time. 

 DIRECTIONS FOR USE
Dosage and mixing. 
Before using for the first time, it is important to make sure that the material 
comes out evenly from both parts of the twin syringe. To do this, squeeze a small 
amount of material from the twin syringe onto the mixing pad to achieve even 
paste dosage and ensure appropriate mixing with the mixing pad later on.
Use a syringe with clean, disinfected gloves to avoid contamination. Do not reuse 
the syringe if it is contaminated. Disinfect the Jen-DuaCem FR twin syringe with 
a medium level disinfectant after each use.

• Turn the cap 90° anticlockwise, align the notch marks on the cap and the 
syringe and remove the cap.

• Attach the mixing nozzle, also aligning the notches on the nozzle and the 
syringe.

• Turn the mixing nozzle 90° clockwise and make sure it is correctly 
attached to the syringe before applying the material. The material should 
be squeezed out easily.

• Press gently on the piston to mix and apply the preparation. The two 
pastes are automatically mixed in their respective volumes. Additional 
manual mixing of the extruded material before use improves mixing 
quality!

• To remove the mixing nozzle once the material has been applied, turn it 90° 
anticlockwise, aligning the notches on the nozzle and syringe, and remove 
the nozzle. Fit the cap by aligning the notches and turn it 90° clockwise. 
Keep the two-cylinder syringe tightly closed.

• The mixing nozzle must be disposed of after use. Neither the empty 
syringe nor the used mixer may be reused.

• Clean used metal tools immediately after use with alcohol or acetone.
Fixation of pins. 

1. Perform depulpation and preparation of the space for inserting the pin, 
using standard techniques.

2. Apply etching gel (e.g. Phospho-Jen AS) according to the manufacturer’s 
instructions. Rinse with distilled water for 20 seconds and dry the channel 
with a paper pin. Do not overdry. 

3. Apply a layer of adhesive according to the manufacturer’s instructions 
(use e.g. Jen-Unibond or Jen-Unibond SE). If the adhesive requires light 
curing, remove excess with a paper pin before curing.

4. Fill the channel with Jen-DuaCem FR material using channel filler. If 
desired, a thin layer of preparation can be applied to the pin. Insert the 
pin, allowing any excess material to come out freely and then remove the 
excess material. 

5. Cure the material using a curing lamp where available or allow the 
material to cure chemically. In any case, the material requires about 5 

Джен-ДуаЦем FR
Матеріал призначений для фіксації штифтів, виготовлення культьових вкла-
док і відновлення культі коронкової частини. Особливим чином оброблене 
скловолокно у складі матеріалу не тільки надає йому високу міцність, а і 
забезпечує необхідну еластичність конструкції, що, в свою чергу, сприяє роз-
поділенню точкового навантаження рівномірно по всьому її об’єму. Матеріал 
відрізняється високою рентгеноконтрастністю та зручністю використання. 
Jen-DuaCem FR постачається в двоциліндровому шприці з насадками, що 
забезпечують автоматичне та якісне змішування матеріалу, а також високу 
швидкість та точність нанесення.

 ПРИЗНАЧЕННЯ
Jen-DuaCem FR призначений для наступних клінічних процедур:

• Фіксація штифтів;
• Виготовлення культьових вкладок;
• Відновлення культі коронкової частини;
• Використовується як під керамічними, так і під композитними рестав-

раціями;
• Використовується як реставраційний матеріал для сендвіч-техніки при 

умові покриття мікро- або нано-гібридними композитними матеріалами.

 ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
• Режим полімеризації: подвійна полімеризація.
• Робочий час: не менше 90 секунд при температурі 23 °C.
• Час твердіння: близько 3-5 хвилин при температурі 37 °C.
• Полімеризація світлом: 20 секунд для шару товщиною не більше 2 мм 

або 40 секунд для шару не більше 4 мм.
• Будь-ласка, зауважте, що дані наведено для температури 23 °C та від-

носної вологості 50%. Ці показники можуть варіюватися в залежності від 
умов та терміну зберігання матеріалу, температури, вологості повітря. 
Підвищення температури матеріалу зменшує його робочий час. 

Материал предназначен для фиксации штифтов, изготовления культевых 
вкладок и восстановления культи коронковой части. Особым образом обра-
ботанное стекловолокно в составе материала не только придает ему высокую 
прочность, но и обеспечивает необходимую эластичность конструкции, что, в 
свою очередь, способствует распределению точечной нагрузки равномерно 
по всему ее объему. Материал отличается высокой рентгеноконтрастностью 
и удобством применения. Jen-DuaCem FR поставляется в двухцилиндровом 
шприце с насадками, обеспечивающими автоматическое и качественное 
смешивание материала, а также высокую скорость и точность нанесения.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Jen-DuaCem FR предназначен для следующих клинических процедур:

• Фиксация штифтов;
• Изготовление культевых вкладок;
• Восстановление культи коронковой части;
• Используется как под керамические, так и под композитные реставрации;
• Используется как реставрационный материал для сэндвич-техники при 

условии покрытия микро- или нано-гибридными композитными мате-
риалами.

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Режим полимеризации: двойная полимеризация.
• Рабочее время: не менее 90 секунд при температуре 23 °C.
• Время отверждения: около 3-5 минут при температуре 37 °C.
• Полимеризация светом: 20 секунд для слоя толщиной не более 2 мм или 40 

секунд для слоя не более 4 мм.
• Пожалуйста, имейте в виду, что данные приведены для температуры 23 °C и 

относительной влажности 50%. Эти показатели могут варьироваться в зави-
симости от условий и срока хранения материала, температуры, влажности 
воздуха. Повышение температуры материала уменьшает его рабочее время.
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Для професійного використання в стоматології!

5. Нанесіть другий шар у випадку гіперчутливості зуба або близькості до 
пульпової камери. У випадку дуже глибоких відпрепарованих порожнин 
рекомендується використовувати прокладковий матеріал, який містить 
гідроксид кальцію. Видаліть залишки силера або прокладки з меж від-
препарованої порожнини.

6. При використанні матричної стрічки помістіть кінчик змішувальної 
насадки безпосередньо на підготовлене місце реставрації та видавіть 
Jen-DuaCem FR. При використанні матричних форм наповніть її матеріа-
лом та помістіть на підготовлений зуб. Зачекайте близько 5 хвилин до 
достатньої хімічної полімеризації матеріалу або полімеризуйте світлом 
по 40 секунд з усіх боків. 

7. Після повної полімеризації цементу обробляйте межі реставрації або 
змінюйте оклюзійні поверхні дрібнозернистою алмазною пастою. По-
саджену на цемент реставрацію треба остаточно відполірувати в місцях, 
де проводилась корекція, за допомогою використання гумових поліру-
вальних головок та алмазної полірувальної пасти.

 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
• Матеріал містить метакрилати, що можуть викликати алергічні реакції. 

Використовуйте медичні рукавички та уникайте потрапляння матеріалу 
на шкіру, слизові оболонки та в очі. У разі потрапляння відразу промийте 
великою кількістю води та зверніться по медичну допомогу.

• Насадки для автоматичного змішування є виключно одноразовими та 
підлягають утилізації після використання.

• Використання матеріалів, що містять евгенол може призводити до інгіб-
ування процесу полімеризації композиту.

• Полімеризацію світлом рекомендовано проводити в тонкому шарі з ви-
користанням галогенової або світлодіодної лампи потужністю 500 мВт/
см2 або більше і спектром емісії синього світла 400-500 нм. 

 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Підприємство-виробник гарантує якість своєї продукції. Гарантія не поширюєть-
ся на дефекти, що виникли в результаті порушення вимог інструкції по викори-
станню матеріалів, порушення умов зберігання та інші випадки, непередбачені 
функціональним призначенням матеріалу. 

Споживач несе відповідальність за визначення придатності даного продукту 
до використання відповідно до його (споживача) задач. Умова для гарантій-
ного випадку: невідповідність продукту характеристикам, заявленим вироб-
ником. У разі виявлення дефекту матеріалу в гарантійний період підприєм-
ство-виробник робить заміну продукту.

 ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА
Відповідальність підприємства-виробника поширюється тільки на випадки, 
прямо передбачені чинним законодавством країни.

 ЗБЕРІГАННЯ І ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
• Матеріал використовується при кімнатній температурі та може коротко-

строково зберігатися при температурі не вище 25 °C. 

• Щільно закривати ковпачок відразу після використання. 

• Довготривале зберігання рекомендовано при температурі 2 – 8 °C, що 
забезпечить максимальний термін придатності. 

• Термін придатності – 2 роки. 

• НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

 УТИЛІЗАЦІЯ
Утилізувати медичний виріб відповідно з локальними / регіональними / націо-
нальними / міжнародними вимогами законодавства.

 УПАКОВКА
Jen-DuaCem FR в подвійних шприцах 4.2 або 8.4 g/г (компонент A, компонент Б).  

• Доступні відтінки: 
• Відтінок А2;

• Відтінок А3;

• Відтінок CHM (Хамелеон).

5. Нанесите второй слой в случае гиперчувствительности зуба или близости 
к пульповой камере. В случае очень глубоких отпрепарированных поло-
стей рекомендуется использовать прокладочный материал, содержащий 
гидроксид кальция. Удалите остатки силера или прокладки из пределов 
отпрепарированной полости.

6. При использовании матричной ленты поместите кончик смесительной на-
садки непосредственно на подготовленное место реставрации и выдави-
те Jen-DuaCem FR. При использовании матричных форм наполните форму 
материалом и поместите на подготовленный зуб. Подождите около 5 минут 
до достаточной химической полимеризации материала или полимеризуй-
те светом по 40 секунд со всех сторон. 

7. После полной полимеризации цемента обработайте края реставрации или 
изменяйте форму окклюзионных поверхностей мелкозернистой алмазной 
пастой. Посаженную на цемент реставрацию надо окончательно отполи-
ровать в местах, где проводилась коррекция, посредством использования 
резиновых полировальных головок и алмазной полировочной пасты.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• Материал содержит метакрилаты, которые могут вызывать аллерги-

ческие реакции. Используйте медицинские перчатки и избегайте по-
падания материала на кожу, слизистые оболочки и в глаза. В случае 
попадания сразу промойте большим количеством воды и обратитесь за 
медицинской помощью.

• Насадки для автоматического смешивания является исключительно од-
норазовыми и подлежат утилизации после использования.

• Использование материалов, содержащих эвгенол, может приводить к 
ингибированию процесса полимеризации композита.

• Полимеризацию светом рекомендуется проводить в тонком слое с ис-
пользованием галогеновой или светодиодной лампы мощностью 500 
мВт/см2 или более и спектром эмиссии синего света 400-500 нм. 

 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует качество своей продукции. Гарантия не 
распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения требований 
инструкции по использованию материалов, нарушения условий хранения и на 
другие случаи, не предусмотренные функциональным назначением материала. 

Потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продук-
та к использованию в соответствии с его (потребителя) задачами. Условие насту-
пления гарантийного случая: несоответствие продукта характеристикам, заявлен-
ным производителем. В случае обнаружения дефекта материала в гарантийный 
период предприятие-изготовитель производит замену продукта.

 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Ответственность предприятия-изготовителя распространяется только на случаи, 
прямо предусмотренные действующим законодательством страны.

 ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
• Материал используется при комнатной температуре и может краткосрочно 

храниться при температуре не выше 25 °C. 
• Плотно закрывайте колпачок сразу после использования. 
• Долговременное хранение рекомендуется при температуре 2 - 8 °C, что обе-

спечит максимальный срок годности. 
• Срок годности 2 года. 
• НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

 УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизировать медицинское изделие в соответствии с локальными /региональ-
ными / национальными / международными требованиями законодательства.

 УПАКОВКА
Jen-DuaCem FR в двойных шприцах 4.2 г или 8.4 g/г (компонент A, компонент Б).  

• Доступные оттенки: 
• Оттенок А2;

• Оттенок А3;

• Оттенок CHM (Хамелеон).

 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
Дозування та змішування. 
Перед першим використанням важливо переконатися, що матеріал виходить 
рівномірно з обох частин подвійного шприца. Для цього видавіть невелику 
кількість матеріалу з подвійного шприца на блокнот для замішування, щоб до-
сягти рівномірного дозування пасти та забезпечити відповідне перемішування 
змішувальною насадкою в подальшому.

Використовуйте шприц в чистих продезінфікованих рукавичках, щоб уникнути 
його забруднення. Не використовуйте шприц повторно, якщо він забруднений. 
Дезінфікуйте подвійний шприц Jen-DuaCem FR дезінфікуючим засобом серед-
нього рівня після кожного використання.

• Поверніть ковпачок на 90° проти годинникової стрілки, суміщаючи по-
значки-виїмки на ковпачку та шприці та зніміть ковпачок.

• Прикріпіть змішувальну насадку, так само суміщаючи виїмки на насадці 
та на шприці.

• Поверніть насадку для змішування на 90° за годинниковою стрілкою та 
перед нанесенням матеріалу переконайтесь, що її правильно під’єднано 
до шприца. Матеріал повинен легко видавлюватися.

• Для перемішування та нанесення препарату обережно натисніть на 
поршень. Дві пасти автоматично змішуються у відповідних обсягах. 
Додаткове ручне перемішування видавленого матеріалу перед викори-
станням покращує якість змішування!

• Щоб зняти змішувальну насадку після закінчення нанесення матеріалу, 
поверніть її на 90° проти годинникової стрілки, вирівнюючи виїмки на 
насадці та шприці та видаліть насадку. Вдягніть ковпачок, сумістивши 
позначки та поверніть його на 90° за годинниковою стрілкою. Тримайте 
двоциліндровий шприц щільно закритим.

• Змішувальну насадку після використання потрібно утилізувати. Ні по-
рожній шприц, ні використаний змішувач не можуть бути застосовані 
повторно.

• Очистіть використані металеві інструменти відразу після застосування 
спиртом або ацетоном.

Фіксація штифтів. 
1. Проведіть депульпацію і підготовку простору для установки штифта з 

використанням стандартних методик.

2. Нанесіть травильний гель (наприклад, Phospho-Jen AS) згідно з інструк-
цією виробника. Промийте струменем дистильованої води впродовж 20 
секунд та просушіть канал паперовим штифтом. Не пересушуйте. 

3. Нанесіть шар адгезиву у відповідності до інструкцій виробника (вико-
ристовуйте, наприклад, Jen-Unibond або Jen-Unibond SE). Якщо адгезив 
вимагає полімеризації світлом, видаліть його надлишки паперовим 
штифтом перед полімеризацією.

4. Заповніть канал матеріалом Jen-DuaCem FR використовуючи канало-
наповнювач. За бажанням можна нанести тонкий шар препарату на 
штифт. Вставте штифт, дозволяючи вільно виходити зайвому матеріалу 
та видаліть ці надлишки. 

5. Полімеризуйте матеріал за допомогою полімеризаційної лампи в тих 
місцях, де це доступно або дозвольте матеріалу полімеризуватися 
хімічно. У будь-якому випадку матеріал потребує близько 5 хвилин для 
достатньої полімеризації, особливо у місцях, важкодоступних для світла 
фотополімерної лампи.

6. Зріжте штифт та реставруйте культю.

Виготовлення культьових вкладок. 
1. При проведенні реставраційних процедур необхідний ретельний кон-

троль над рідинами ротової порожнини, щоб запобігти забрудненню 
як відпрепарованої ділянки, так і цементу. Хорошого результату можна 
досягти шляхом використання кофердаму, ретракції ясен за допомогою 
ниток і ватних валиків.

2. Підготуйте дентин та поверхню емалі шляхом нанесення травильного 
гелю (наприклад, Phospho-Jen AS) згідно з інструкцією виробника.

3. Ретельно промийте дистильованою водою та висушіть поверхню, щоб 
прибрати надлишок вологи, але не пересушуйте.

4. Нанесіть шар адгезиву поверх емалі й дентину згідно з інструкцією ви-
робника (використовуйте, наприклад, Jen-Unibond або Jen-Unibond SE).

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Дозировка и смешивание. 
Перед первым использованием важно убедиться, что материал выходит рав-
номерно из обеих частей двойного шприца. Для этого выдавите небольшое 
количество материала из двойного шприца на блокнот для замешивания, что-
бы достичь равномерного дозирования пасты и обеспечить соответствующее 
перемешивание смесительной насадкой в дальнейшем.

Используйте шприц в чистых продезинфицированных перчатках, чтобы избе-
жать его загрязнения. Не используйте шприц повторно, если он загрязнен. Де-
зинфицируйте двойной шприц Jen-DuaCem FR дезинфицирующим средством 
среднего уровня после каждого использования.

• Поверните колпачок на 90° против часовой стрелки, совмещая мет-
ки-выемки на колпачке и шприце, и снимите колпачок.

• Прикрепите смесительную насадку, так же совмещая выемки на насад-
ке и на шприце.

• Поверните насадку для смешивания на 90° по часовой стрелке и перед 
нанесением материала убедитесь, что она правильно подсоединена к 
шприцу. Материал должен легко выдавливаться.

• Для перемешивания и нанесения препарата осторожно нажимайте на 
поршень. Две пасты автоматически смешиваются в соответствующих 
объемах. Дополнительное ручное перемешивание выдавленного мате-
риала перед использованием улучшает качество смешивания!

• Чтобы снять смесительную насадку после окончания нанесения мате-
риала, поверните ее на 90° против часовой стрелки, совместив выемки 
на насадке и шприце, и удалите насадку. Наденьте колпачок, совместив 
отметки и поверните его на 90° по часовой стрелке. Держите двухцилин-
дровый шприц плотно закрытым.

• Смесительную насадку после использования следует утилизировать. 
Ни пустой шприц, ни использованный смеситель нельзя использовать 
повторно.

• Очищайте использованные металлические инструменты сразу после 
применения спиртом или ацетоном.

Фиксация штифтов. 
1. Проведите депульпацию и подготовку пространства для установки штиф-

та с использованием стандартных методик.

2. Нанесите травильный гель (например, Phospho-Jen AS) согласно инструк-
ции производителя. Промойте струей дистиллированной воды в течение 
20 секунд и просушите канал бумажным штифтом. Не пересушивайте. 

3. Нанесите слой адгезива в соответствии с инструкциями производителя 
(используйте, например, Jen-Unibond или Jen-Unibond SE). Если адгезив 
требует полимеризации светом, удалите его излишки бумажным штифтом 
перед полимеризацией.

4. Заполните канал материалом Jen-DuaCem FR используя каналонапол-
нитель. По желанию можно нанести тонкий слой препарата на штифт. 
Вставьте штифт, позволяя свободно выходить излишкам материала, и 
затем удалите эти излишки. 

5. Полимеризуйте материал с помощью полимеризационной лампы в тех 
местах, где это доступно, или дайте материалу полимеризоваться хими-
чески. В любом случае материал требует около 5 минут для достаточной 
полимеризации, особенно в местах, труднодоступных для света фотопо-
лимерной лампы.

6. Срежьте штифт и реставрируйте культю.

Изготовление культевых вкладок. 
1. При проведении реставрационных процедур необходим тщательный кон-

троль над жидкостями ротовой полости, чтобы предотвратить загрязне-
ние как отпрепарированного участка, так и цемента. Хорошего результата 
можно достичь путем использования коффердама, ретракции десен с 
помощью ниток и ватных валиков.

2. Подготовьте дентин и поверхность эмали путем нанесения травильного 
геля (например, Phospho-Jen AS) согласно инструкции производителя.

3. Тщательно промойте дистиллированной водой и высушите поверхность, 
чтобы убрать избыток влаги, но не пересушивайте.

4. Нанесите слой адгезива поверх эмали и дентина согласно инструкции 
производителя (используйте, например, Jen-Unibond или Jen-Unibond SE).


