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Переглянуто: 1 липня 2017 року    

      (Перегляд 3) 

       Дата останнього перегляду  

      інструкції: 4 липня 2019 року 

 

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію із застосування  

             Ідентифікаційний номер:  ZEO CE  LIGHT   221AABZX00172000 

ZEOQUICK  218AABZX00132000 

 

 Сумісні сплави для доброої комбінації  
･Стоматологічні сплави для металокерамічних реставрацій, у яких К.T.Р.  13.5～14.8  10-6K-1    

（25 ～500℃） 
[ Режим випалу ] 

Стоматологічний матеріал 2, матеріал для стоматологічних коронок 
 Контрольований медичний виріб - металокераміка для реставрацій (70802000) 

 

                                          Інструкція із застосування 

ZEO CE LIGHT (ЗЕО СЕ ЛАЙТ) 

ZEOQUICK  (ЗЕОКВИК) 

[Протипоказання та заборони] 
Не використовуйте цей виріб для пацієнтів, які мають анамнез алергії на цей виріб або подібні. 

[ ZEO CE LIGHT Форми, склад і принципи] 
Цей виріб складається з наступних елементів і містить інгредієнти, перелічені нижче: 

Елемент Форма                                        Інгрідієнти 

Опак 
Паста Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, поліетиленгліколь, тощо. 

Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Дентин Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Емаль Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Опак Дентин Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Плечова маса Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Напівпрозора маса Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Акцент Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Ясна Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Коригуюча маса Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Фарба 
Паста Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, поліетиленгліколь, тощо. 

Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

[ ZEOQUICK Форми, склад і принципи] 
Елемент Форма                                                                   Інгрідієнти 

Опак 
Паста Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, поліетиленгліколь ,тощо. 

Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

                  Цервікаль Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Дентин Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

Емаль Порошок Скляний Порошок в системі SiO2, пігмент, і т.д. 

[ Аксесуари ] 
Елемент Форма Інгрідієнти 

Рідина для опака Рідина Поліетиленгліколь, і т.д. 

Рідина для Порошку 
Опаку 

Рідина Етиленгліколь, і т.д. 

Рідина для моделювання Рідина Вода дистильована, і т.д 

Сепараційна рідина Рідина Силоксан, і т.д. 

Рідина для барвників Рідина Поліетиленгліколь, і т.д. 

[Призначення та ефект / ефективність] 
Цей виріб є керамічним покриттям металу, що використовується для виготовлення металокераміки. 

[Специфікація виробу] 
Фізичні показники      (Метод тестування: ISO9693-1:2012) 

              Елементи       Випал К.T.Р.（25～500℃） Температура склування 

Опак 
2 рази 14.0  10-6K-1 590℃ 

4 рази 14.0  10-6K-1 590℃ 

Дентин 
2 рази 13.6  10-6K-1 580℃ 

4 рази 13.6  10-6K-1 580℃ 

Емаль 
2 рази 13.6  10-6K-1 580℃ 

4 рази 13.6  10-6K-1 580℃ 

(ПРИМІТКА) 
Умови, такі як зазначені вище, є орієнтиром, а не точними даними. Умови випалу різні залежно від видів або форм печей. 

Визначіть температуру і час тестовим випалом перед клінічним випадком. 

 
[Інструкції з користування] 
Після підготовки металу, зробіть піскоструминну обробку поверхні за допомогою порошку оксиду алюмінію (250 мкм) та 

при тиску понад 3 бар. 
 

①Застосування та випал Супер Опаку 
・У разі використання Супер Опаку, типу пасти, збовтайте Супер Опак у контейнері і покладіть необхідну кількість на 

піддон. Відрегулюйте в'язкість Супер Опаку, додавши Рідину для Опаку і добре перемішайте. Потім рівномірно нанесіть 
Супер Опак на поверхню металу і злегка конденсуйте, після чого випалюйте згідно з вищевказаним графіком. 

・У випадку, коли ви використовуєте Супер Опак, порошкового типу, покладіть необхідну кількість на піддон і регулюйте 

в'язкість Супер Опаку шляхом додавання Рідини для Порошку Опаку. Добре перемішайте. Потім рівномірно нанесіть 
Супер Опак на поверхню металу і злегка конденсуйте, після чого випалюйте згідно з вищевказаним графіком. 

 

②Застосування та Випалювання  Опаку 

・У разі використання Опаку типу пасти, збовтайте Опак у контейнері і покладіть необхідну кількість на піддон. Відрегулюйте 

в'язкість Опаку, додавши Рідину для Опак. 
Наносіть Опак, поки колір металу не буде прихований, злегка конденсуйте, після випалюйте згідно з вищевказаним 
графіком. 

・У випадку, коли ви використовуєте Опак, порошкоподібного типу, покладіть необхідну кількість на піддон, відрегулюйте 

в'язкість Опаку шляхом додавання Рідини для Порошку Опаку. Перемішуйте ретельно, поки порошок не перетвориться 
повністю в пасту  
Нанесіть Опак на поверхню металу і злегка конденсуйте, після чого випалюйте згідно з вищевказаним графіком. 

 

③Застосування Опак Дентину та Дентину 

Вимийте металевий каркас з очищеною водою перед нанесенням матеріалів корпусу (Цервікаль і Дентин) після випалення 

Супер Опаку і Опаку. Нанесіть тільки Опак Дентин або Акцент (T-Лососевий), починаючи від шийки до області різців. 
Враховуйте подальшу градацію кольору і наносьте подальші шари тонкішими. Після формування форми коронки із 
Дентину, створіть місце для нанесення Емалі. Якщо є необхідність, використовуйте Акценти для відтворення опак-дентину 
або для вираження мамелонів. 

 

④Застосування Емалі і Напівпрозорої  маси 

Застосовуйте Емаль в області різця  в 1,3-1,5 рази більше, ніж кінцевий розмір коронкі, з урахуванням усадки після 

випалу. Потім витягніть коронку з гіпсової моделі і нанесіть Емаль на контактні ділянки і дно понтика. 

(У разі застосування Напівпрозорої  маси, покрийте половину коронки після нанесення Емалі.) Після випалу охолодіть матеріали 

приблизно до 600 ℃. Залишайте їх на столі для випалу до тих пір, поки зазначена температура не стане нижче 600 ℃. 

 

⑤Корекція форми, , Випалювання Глазурі і Завершення 

Скорегуйте форму за допомогою карборунду, алмазного накінечника або білого накінечника. При необхідності видаліть будь-

які нерівності силіконовим накінечником. Після корекції очистіть ультразвуковим очисником з розведеною водою. Потім 

випалюйте аби засклити. 

Після випалу відполіруйте язикову поверхню металу. Поліруйте за допомогою щітки, тканини та полірувального матеріалу. 
 

[Заходи безпеки ] 
①Не використовуйте цей виріб у поєднанні з керамічними матеріалами іншої марки. 

②Слід уникати будь-якого використання, окрім зазначеного в інструкціях із застосування. 

③Лише належно сертифікований персонал може працювати з даним виробом. 

④У разі контакту зі шкірою протріть ватними тампони зі спиртом і промийте великою кількістю проточної води. 

⑤Уникайте змішування різних сплавів. 

⑥Не шліфуйте і не поліруйте цей виріб у роті. 

⑦При шліфуванні та поліруванні виробу використовуйте витяжний вентилятор і протипилову маску, схвалену місцевим 

органом громадської безпеки, щоб уникнути вдання пилу. Використовуйте захисні окуляри для захисту очей. 

⑧Щоб уникнути забруднення виробу, виймайте порошок в невеликих кількостях, і не кладіть Порошок в пляшці після того, як 

його вийняли. 

Вириб Час 
висихання,хв. 

Початкова 
темп., ℃ 

Швидкість 
нагрівання,℃/хв 

Темп. Випалу, 
℃. 

Витримка, 
хв. 

Тиск вакууму, 
кПа 

Опак 5-10 450-500 60 920 1 97 

Плечова маса, Дентин 6-9 550-600 60 900 1 97 

Глазур 4 550-600 60 880 1 Атмосф. 

Коригуюча маса 6 550-600 60 790-830 1 97 

Фарба (внутрішня) 4 550-600 60 820 1 97 

Фарба (зовнішня) 4 550-600 60 880 1 Атмосф. 

 



 

[ Обробка, зберігання та термін придатності] 
  [Обробка та зберігання] 

Зберігати в недоступному для персоналу, окрім стоматологічного персоналу, місці 

. [Термін придатності] 

①Цей виріб слід використати до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

②Термін придатності, вказаний на упаковці, базується на нашій автентифікації. 

③Термін придатності, вказаний на упаковці означае кінцеву дату терміну придатності. 

*( напр, .; YYYY-MM означає останній день, деYYYY (рік) / MM (місяць) як термін придатності) 

 
[ ZEO CE LIGHT: Вміст ] 
Елемент Відтінок Форма / Кількість 

 

 

Опак 

Супер Опак 
Паста / 3.5г 

Порошок / 50г 

O-A0，O-A1，O-A2，O-A3，O-A3.5，O-A4，O-B0，O-B1，O-B2，O-B3, O-B4， 

O-C1，O-C2，O-C3，O-C4，O-D2，O-D3，O-D4， 

  Паста / 3.5г,  

 Порошок / 20г, 50г 
VO-A1，VO-A2，VO-A3，VO-A3.5，VO-A4，VO-B1，VO-B2，VO-B3，VO-B4， 

VO-C1，VO-C2，VO-C3，VO-C4，VO-D2，VO-D3，VO-D4 

Паста / 3.5г 

Порошок /  50г 

 
Дентин 

D-A0，D-A1，D-A2，D-A3，D-A3.5，D-A4，D-B0，D-B1，D-B2，D-B3，D-B4， 
D-C1，D-C2，D-C3，D-C4，D-D2，D-D3，D-D4，VD-A1，VD-A2，VD-A3，VD-A3.5，VD-A4， 

Порошок / 20г, 50г, 200г 

VSP Порошок / 20г, 50г, 200г 

 

Емаль 
E-1，E-2，E-3，E-4 Порошок / 20г, 50г, 200г 

Опал E-1，Опал E-2，Опал E-3，Опал E-4，Опал Бурштиновий Порошок / 20г, 50г, 200г 

Опак 

Дентин 

OD-A0，OD-A1，OD-A2，OD-A3，OD-A3.5，OD-A4，OD-B0，OD-B1，OD-B2，OD-B3, OD-B4， 

OD-C1，OD-C2，OD-C3，OD-C4，OD-D2，OD-D3，OD-D4， 
Порошок / 20г, 50г, 200г 

Плечова маса M-1，M-2，M-3，M-4，M-5 Порошок / 5г 

Напівпрозора 

маса 

T-Натуральний Порошок / 20г, 50г, 200г 

 

 
Акцент 

Опал 1，Опал 2，Білосніжний，Білий，Ванільний，Молочний，Мамелон Ваніль， 

Мамелон-Помаранчевий, Мамелон-жовтий，оклюзійний-коричневий，оклюзійний-

помаранчевий，оклюзійний-емаль， T-Oпаковий，T-темно-жовтий,  

T Бурштиновий，T-Лососевий，T-Сірий，T-Фіолетовий，T-Синій， 

T-Дитячий рожевий，T-Рожевий，Жовта охра 

 

Порошок / 20г, 50г, 200г 

T-Скло, T-Прозорий Порошок / 20г, 50г, 200г 

Ясна GUM-1, GUM-2, GUM-3 Порошок / 20г 

Коригуюча 
маса 

SUP-D，SUP-E，SUP-T Порошок / 5г 

 

 
Фарба 

глазур, білий, молочний, світло-помаранчевий, помаранчевий, коричневий, темно-

коричневий, сірий, фіолетовий, синій, рожевий, жовтий, чорний, індиго, темно-рожевий, 

бурштиновий, хакі, темно-жовтий 

Паста / 3.5г 

білий, молочний, світло-помаранчевий, помаранчевий, коричневий, темно-коричневий, 
сірий, фіолетовий, синій, рожевий, жовтий, чорний, індиго, темно-рожевий, бурштиновий, 
хакі, темно-жовтий 

Порошок / 2г 

Глазур Порошок / 2г, 10г 

 
[ ZEO QUICK: Вміст ] 
Елемент Відтінок Форма / Кількість 

 

Опак 

Супер Опак 
Паста / 7г 

 Порошок / 20г, 50г 

O-A1，O-A2，O-A3，O-A3.5，O-A4，O-B1，O-B2，O-B3, O-B4， 

O-C1，O-C2，O-C3，O-C4，O-D2，O-D3，O-D4 

Паста / 7г 

Порошок / 20г, 50г 

Цервікаль C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 Порошок / 20г, 50г, 200г 

 

 

Дентин 

D0.5-A1，D0.5-A2，D0.5-A3，D0.5-A3.5，D0.5-A4， 

D0.5-B1，D0.5-B2，D0.5-B3，D0.5-B4，D0.5-C1，D0.5-C2，D0.5-C3，D0.5-C4， 

D0.5-D2，D0.5-D3，D0.5-D4 

 
Порошок / 20г, 50г, 200г 

D1.0-A1，D1.0-A2，D1.0-A3，D1.0-A3.5，D1.0-A4， 

D1.0-B1，D1.0-B2，D1.0-B3，D1.0-B4，D1.0-C1，D1.0-C2，D1.0-C3，D1.0-C4， 

D1.0-D2，D1.0-D3，D1.0-D4 

 
Порошок / 20г, 50г, 200г 

Емаль E-2，E-3，E-4 Порошок / 20г, 50г, 200г 

 
 

 
 

 

[ Аксесуари ] 
･Рідина для опака: 10мл 

･Рідина для Порошку Опаку: 100 мл, 500 мл 

･Рідина для моделювання: 100 мл, 500 мл 

･Сепараційна рідина: 3.5 мл 

･Рідина для барвників: 10 мл 

 

 

 



 

Виробник: 

YAMAKIN CO., LTD. 

1090-3 Otani, Kamibun, Kagami-cho, Konan-shi, Kochi, 781-5451, JAPAN  

(ЯМАКІН КО., ЛТД., 1090-3 Отані, Камібун, Кагамі-чо, Конан-ші, Кочі, 781-5451, 

Японія)  

Тел.: +81-887-55-0281;  E-mail: contact@yamakin-gold.co.jp    www.yamakin-gold.co.jp 

Made in Japan / Виготовлено в Японії 

 

Уповноважений представник в Україні:   

ТОВ «Антас» 

вул. О.Бальзака, будинок 6, секція Б, 02225, м. Київ, Україна 

Teл.:  +38 044 501 62 90;    факс:  +38 044 501 62 96;  E-mail:   info@antas.com.ua          

www.antas.com.ua 

      
   UA.TR.120 

 

 

 
ПОЗНАЧКИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ЕТИКЕТЦІ: 

 

Позначка Опис 

 

Виробник – ця позначка вказує на назву та місцезнаходження виробника 

медичного виробу 

 

Партія номер - ця позначка вказує на номер партії медичного виробу 

 

 

 

Використати до - ця позначка вказує на кінцевий строк, до якого гарантовано 

безпечне застосування  медичного виробу, із зазначенням року та місяця. 

(наприклад, YYYY-XX означає, що дата закінчення  терміну придатності 

кінець місяця  XX і YYYY року) 

 

 

Увага, ознайомтеся з інструкцією із застосування 

 
UA.TR.120 

 

Національний знак відповідності медичних виробів вимогам Технічного 

регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.10.2013  №753 

 

 

Маркування CE (Європейська відповідність) - позначка вказує на 

відповідність цього медичного виробу Директиві Ради ЄС 93/42/ЄЕС щодо 

медичних виробів 

 

 

 

mailto:contact@yamakin-gold.co.jp
http://www.antas.com.ua/
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