
Запобіжні заходи
• REGENAMEL® призначений для використання тільки 

професійними стоматологами
• Спрямована регенерація емалі при неактивних почат-

кових каріозних ураженнях може призвести тільки до 
мінералізації у поверхневому шарі

• Повторне використання REGENAMEL® приблизно через 
12 тижнів може покращити процес направленої регене-
рації емалі і результат лікування

• Лаки, що містять фтор, можна наносити через п’ять хви-
лин після обробки REGENAMEL®. Застосування лаку без-
посередньо перед обробкою REGENAMEL® протипоказа-
но, тому що це пригнічує утворення матриці CUROLOX®

• Пацієнт повинен дотримуватися хорошої гігієни порож-
нини рота після лікування

• Пацієнтам з низьким слиновиділенням / ксеростомією 
слід використовувати додаткові засоби для підвищення 
слиновиділення

Побічні ефекти
До сих пір не спостерігалося жодних побічних ефектів при 
застосуванні REGENAMEL®. Тим не менш, вони не можуть 
бути повністю виключені. Як і в разі інших стоматологічних 
процедур, може виникнути місцеве запалення або тимча-
сова гіперчутливість.

Вагітність / лактація
Відсутні дані про використання цього продукту під час вагіт-
ності та годування груддю. Тому застосування REGENAMEL® 
вагітним і жінкам, що годують, не рекомендовано.

Різне

Один аплікатор REGENAMEL® призначений для 
одноразового використання

Зберігати в сухому місці

Не застосовувати, якщо упаковка пошкоджена

Зберігати при температурі, що не перевищує 25 °С

Використовувати згідно інструкції

Не застосовувати після закінчення зазначеного 
терміну придатності

Номер заказу

Номер партії

REGENAMEL® має маркування ЕС NB 1250

Розмір упаковки
10 аплікаторів REGENAMEL® в одній коробці

Дата останньої редакції даних
Червень 2017 р.

REGENAMEL®
Спрямована регенерація емалі (GER) для лікування почат-
кових каріозних уражень.

Склад
Один аплікатор REGENAMEL® містить технологію 
CUROLOX® для спрямованої регенерації емалі та воду для 
активації.

Властивості / Дія
REGENAMEL® наноситься безпосередньо на поверхню 
каріозного ураження в початковій стадії. Після дифузії в 
осередок ураження, матриця CUROLOX® запускає реге-
нерацію емалі, індукуючи зростання нових кристалів гід-
роксиапатиту шляхом зв’язування іонів кальцію і фосфату 
з слини. Цей процес спрямованої регенерації емалі від-
новлює первинний склад твердих тканин зубів.

Показання до застосування
REGENAMEL® рекомендований для біоміметичної мінера-
лізації початкових каріозних уражень (апроксімальних, бу-
кальних, оклюзійних) і подібних дефектів.

Інструкція по застосуванню
При використанні REGENAMEL® необхідно дотримуватися 
загальних принципів лікування паціентів і медикаментоз-
ної терапії.

Підготовка
• Професійна стоматологічна чистка зубів
• Видаліть біоплівку з використанням 2% гіпохлориту на-

трію протягом 20 секунд
• Видаліть неорганічні відкладення з використанням 35% 

фосфорної кислоти протягом 20 секунд
• Промийте поверхню зуба водою
• Висушіть поверхню зуба

Нанесення

1. Зніміть запобіжний затискач (чорний)
2. Активуйте аплікатор REGENAMEL®, зсунувши два цилін-

дра разом
3. Вийміть аплікатор REGENAMEL® з захисної упаковки
4. Нанесіть REGENAMEL®, видавивши вміст губки над карі-

озним ураженням / апроксімальним проміжком
5. Залиште розчин для дифузії на 5 хвилин. Після викори-

стання утилізуйте аплікатор. Аплікатор призначений 
лише для одноразового використання!

Обмеження щодо використання
Протипоказання: відсутні

Виробник
Dr. Wild & Co. AG
Хофакерштрассе 8, СН-4132
Муттенц, ШВЕЙЦАРІЯ
www.wild-dental.com
info@wild-dental.com

Офіційний представник  
в Україні
ТОВ Свісс-Трейд,  
01010, Київ, Бутишев пров. 14,
тел .: 0 800 500 362,
www.swisstrade.com.ua
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УКРАЇНСЬКА REGENAMEL®



Меры предосторожности
• REGENAMEL® предназначен для использования только 

профессиональными стоматологами
• Направленная регенерация эмали при неактивных на-

чальных кариозных поражениях может привести только 
к минерализации в поверхностном слое 

• Повторное использование REGENAMEL® примерно че-
рез 12 недель может улучшить процесс направленной 
регенерации эмали и результат лечения

• Фторсодержащие лаки можно наносить через пять ми-
нут после обработки REGENAMEL®. Применение лака 
непосредственно перед обработкой REGENAMEL® про-
тивопоказано, так как это ингибирует образование ма-
трицы CUROLOX®

• Пациент должен соблюдать хорошую гигиену полости 
рта после лечения

• Пациентам с низким слюноотделением / ксеростомией 
следует использовать дополнительные средства для по-
вышения слюноотделения

Побочные эффекты
До сих пор не наблюдалось никаких побочных эффектов 
при применении REGENAMEL®. Тем не менее, они не могут 
быть полностью исключены. Как и в случае других стома-
тологических процедур, может возникнуть местное воспа-
ление или временная гиперчувствительность.

Беременность / лактация
Отсутствуют данные об использовании этого продукта во 
время беременности и кормления грудью. Поэтому при-
менение REGENAMEL® беременным и кормящим женщи-
нам не рекомендовано.

Разное

Один аппликатор REGENAMEL® предназначен для 
одноразового использования

Хранить в сухом месте

Не использовать, если упаковка повреждена

Хранить при температуре, не превышающей 25 °С

Использовать согласно инструкции

Не использовать после истечения указанного сро-
ка годности

Номер заказа

Номер партии

REGENAMEL® имеет маркировку ЕС NB 1250

Размер упаковки 
10 аппликаторов REGENAMEL® в одной коробке

Дата последней редакции данных
Июнь 2017 г.

REGENAMEL®
Направленная регенерация эмали (GER) для лечения на-
чальных кариозных поражений.

Состав
Один аппликатор REGENAMEL® содержит технологию 
CUROLOX® для направленной регенерации эмали и воду 
для активации.

Свойства / Действие
REGENAMEL® наносится непосредственно на поверхность ка-
риозного поражения в начальной стадии. После диффузии в 
очаг поражения, матрица CUROLOX® запускает регенерацию 
эмали, индуцируя рост новых кристаллов гидроксиапатита  
путем связывания ионов кальция и фосфата из слюны. Этот 
процесс направленной регенерации эмали восстанавливает 
первоначальный состав твердых тканей зубов.

Показания к применению
REGENAMEL® рекомендован для биомиметической минера-
лизации начальных кариозных поражений (апроксималь-
ных, буккальных, окклюзионных) и подобных дефектах.

Инструкция по применению
При использовании REGENAMEL® необходимо соблюдать 
общие принципы лечения пациентов и медикаментозной 
терапии.

Подготовка
• Профессиональная стоматологическая чистка зубов
• Удалите биопленку с использованием 2% гипохлорита 

натрия в течении 20 секунд
• Удалите неорганические отложения c использованием 

35% фосфорной кислоты в течении 20 секунд
• Промойте поверхность зуба водой
• Высушите поверхность зуба

Нанесение

1. Снимите предохранительный зажим (черный)
2. Активируйте аппликатор REGENAMEL®, сдвинув два ци-

линдра вместе
3. Извлеките аппликатор REGENAMEL® из защитной упа-

ковки
4. Нанесите REGENAMEL®, выдавив содержимое губки над ка-

риозным поражением / апроксимальным промежутком
5. Оставьте раствор для диффузии на 5 минут. После исполь-

зования утилизируйте аппликатор. Аппликатор предназ-
начен только для одноразового использования!

Ограничения по использованию
Противопоказания: отсутствуют

Производитель
Dr. Wild & Co. AG
Хофакерштрассе 8, СН-4132
Муттенц, ШВЕЙЦАРИЯ
www.wild-dental.com
info@wild-dental.com

Официальный 
представитель в Украине
ООО Свисс-Трейд,  
01010, Киев, Бутишев пер. 14,
тел .: 0 800 500 362,
www.swisstrade.com.ua 10

0
0

45
-1

37
 V

3
.0

 M
81

7
1

4

2

5

3

РУССКИЙ REGENAMEL®


