
MAXCEM 
 
Samowytrawiający / samoprzylegający cement na bazie żywic 
 
Opis produktu  
MaxCem to samowytrawiający cement na bazie żywic, typu pasta/pasta. Przeznaczony jest do pośredniego cementowania porcelanowych, 
kompozytowych i metalowych uzupełnień protetycznych. W związku z właściwościami samowytrawiającymi oraz samoprzylegającymi, 
MaxCem nie wymaga zastosowania dodatkowych substancji wytrawiających, primer,a czy systemu łączącego. 66% produktu (wagowo) 
stanowią nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich cząsteczki wypełniacza o średniej wielkości 3,6 mikrona. Dwuskładnikowy materiał 
umieszczony jest w strzykawce z dwoma komorami, umożliwiającej wymieszanie cementu i umieszczenie odpowiedniej jego objętości 
bezpośrednio na uzupełnieniu protetycznym lub w jamie zęba. 
 
Wskazania do zastosowania  
MaxCem przeznaczony jest do pośredniego cementowania porcelanowych, kompozytowych i metalowych wkładów, nakładów, koron, mostów 
i wkładów koronowo-korzeniowych. Materialnie jest zalecany do mocowania licówek 
 
Sposób przygotowania do wszystkich rodzajów uzupełnień protetycznych (z wyjątkiem licówek) 
 
Uwaga: MaxCem to samowytrawiający, samoprzylegający cement na bazie ŻYWIC, nie wymagąjący wstępnego wytrawiania, gruntowania 
powierzchni lub wiązania przed umieszczeniem stałego elementu protetycznego. Może być rozprowadzony bezpośrednio na uzupełnieniu lub 
w jamie zęba. 
 
Środki ostrożności: Sprawdź, czy laboratorium przygotowało ostateczne uzupełnienie protetyczne zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

1. Usuń uzupełnienie czasowe. 
2. Zastosuj narzędzie obrotowe OptiClean'"(lub inną wybraną metodę) do usuwania czasowego cementu oraz jego pozostałości z 

przygotowywanej powierzchni. Uwaga: Do uzupełnień czasowych stosuj wyłącznie cement, który nie zawiera eugenoIu. Materiały 
cementujące z eugenoIem mogą hamować polimeryzację MaxCem. 

3. Dokładnie wypłucz. 
4. Osusz powierzchnię preparacji suchym powietrzem (nie przesuszaj). 
5. Przymierz uzupełnienie dla zapewnienia odpowiedniego dopasowania. 
6. Wybierz odpowiedni odcień cementu MaxCem. 
7. Zamontuj końcówkę mieszającą na strzykawce. Wyciśnij niewielką ilość materiału ze strzykawki przed pierwszym użyciem. W celu 

wyrównania zawartości obu komór strzykawki, wyciśnij z niej niewielką ilość materiału przed pierwszym użyciem. 
8. Materiał można rozprowadzić w następujący sposób: 

a. Wkłady/nakłady. nałóż cement bezpośrednio do jamy zęba, pokrywając wszystkie powierzchnie. Delikatnie osadź 
uzupełnienie w przygotowanym miejscu, umożliwiając odpłynięcie cementu ze wszystkich stron. 

b. Korony . nałóż cement bezpośrednio na uzupełnienie lub przygotowany ząb, pokrywając wszystkie powierzchnie. 
Delikatnie osadź uzupełnienie w przygotowanym miejscu, umożliwiając odpłynięcie cementu z wszystkich krawędzi. 

c. Wkłady koronowo-korzeniowe  - przygotuj miejsce dla wkładu. Zmierz i dopasuj wkład. Nałóż cement na sztyft. Osadź 
sztyft, lekko nim wibrując, aby zapobiec zatrzymaniu powietrza. Pozwól, aby cement powoli wypływał z kanału zęba. 
Uwaga: Czas pracy materiałem: 2 minuty, czas wiązania wynosi 3 minuty (w temperaturze jamy ustnej). 

9. Usuń nadmiar cementu po właściwym osadzeniu uzupełnienia protetycznego*. Najlepiej zrobić to narzędziem do usuwania kamienia 
lub zgłębnikiem, gdy cement ma konsystencję żelu. Stan ten można uzyskać wywołując twardnienie nadmiaru cementu poprzez 
naświetlanie przez 2 sekundy, lub pozwalając na samoistne wiązanie przez 2-3 minuty po nałożeniu. 

10. Po usunięciu nadmiaru cementu utwardzaj światłem wszystkie powierzchnie, w tym krawędzie, przez 20 sekund**. 
11. W końcowym etapie zastosuj paski ścierne do powierzchni stycznych. Wypoleruj krawędzie przy użyciu gumek polerskich KerrHawe 

Identoflex Gloss Plus oraz Identoflex HiLuster Plus dla do uzyskania ostatecznego, pożądanego połysku. 
12. Sprawdź okluzję. 

 
Magazynowanie i przechowywanie  
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie zaleca się stosowania produktu MaxCem po upływie daty ważności umieszczonej na 
opakowaniu. Przechowywanie w lodówce nieużywanych materiałów gwarantuje ich optymalne działanie. 
 
* Najlepsze rezultaty osiąga się, gdy pozostawisz cement bez dotykania na 1,5 minuty i dopiero po tym czasie rozpoczniesz krótką 
polimeryzację światłem (2 sek.) i usuwanie nadmiarów. 
** Zalecane czasy utwardzania: L.E.Demetron I przez 10 sekund lub Optilux 50 I w trybie Boost przez 10 sekund, w trybie Ramp przez 20 
sekund lub w trybie Regular przez 20 sekund. 
Dla wszelkich innych lamp - patrz zalecenia producenta. 
UWAGA! Nieutwardzona żywica metakrylowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry i uszkodzenie miazgi. Unikaj kontaktu ze skórą, 
oczami i tkankami miękkimi. Dokładnie przepłucz wodą w przypadku kontaktu. 
 
UWAGA: Końcówki mieszające Automix przeznaczone są do jednorazowego użytku. 
 
Ograniczona gwarancja - Ograniczenia odpowiedzialności firmy Kerr 
Celem porad technicznych firmy Kerr, ustnych bądź pisemnych, jest pomoc stomatologom w stosowaniu produktów firmy Kerr. Porady takie 
nie niosą ze sobą poszerzenia ograniczonej gwarancji firmy Kerr ani nie zwalniają stomatologa od obowiązku zbadania produktów firmy Kerr 
pod kątem ich przydatności do zamierzonych zastosowań i zabiegów. Stomatolog przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za 
szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia produktów firmy Kerr. 
W przypadku wady materiału lub jakości wykonania, odpowiedzialność firmy Kerr ograniczona jest, według decyzji firmy Kerr, do wymiany 
wadliwego produktu lub jego części, bądź zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup wadliwego produktu. Aby zrealizować warunki 
ograniczonej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do firmy Kerr. Firma Kerr w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody - bezpośrednie, uboczne bądź pośrednie. 
POZA WARUNKAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI POWYŻEJ, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ BĄDŹ 
DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ DOTYCZĄCĄ OPISU, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO 
OKREŚLONEGO CELU. 


