OliCo XP - instrukcja użycia

PL

Informacje o produkcie
OliCo XP jest światłoutwardzalnym kompozytem nanohybrydowym do odbudowy ubytków w zębach przednich i
bocznych.
OliCo XP wykorzystuje matrycę opartą o żywice BIS-GMA oraz nieorganiczne wypełniacze o wielkości cząsteczek 0,050,9μm. Procentowy udział wypełniaczy wynosi 81% wagowo i 63% objętościowo.
OliCo XP spełnia wymagania stawiane przez normę DIN EN ISO 4049.
1. WSKAZANIA
Materiał można stosować do wypełniania ubytków wszystkich klas i do rekonstrukcji.
2. DZIAŁANIA UBOCZNE
Bezpośredni kontakt z miazgą może prowadzić do podrażnień, dlatego w przypadku głębokiego opracowywania dno
ubytku należy pokryć cienką warstwą materiału podkładowego na bazie wodorotlenku wapnia lub MTA.
3. INTERAKCJE
Eugenol zakłóca polimeryzację kompozytów, dlatego OliCo XP nie może być stosowany ani przechowany w sąsiedztwie
materiałów zawierających eugenol.
4. PRZYGOTOWANIE ZĘBA I DOBÓR KOLORU
Przed opracowaniem i doborem koloru należy oczyścić powierzchnię zęba używając wolnej od związków fluoru pasty
profilaktycznej (np. zawiesiny z mączki pumeksowej). Odpowiedni kolor OliCo XP należy dobrać, gdy ząb jest jeszcze
wilgotny.
Kompozyty OliCo XP dostępne są w kolorach zgodnych z kolornikiem VITA®, jak również w kilku kolorach specjalnych.
5. OPRACOWANIE UBYTKU
Zaleca się stosowanie koferdamu w celu zapewnienia właściwej izolacji pola zabiegowego przed zanieczyszczeniami i
wilgocią.
W głębokich ubytkach, w celu zwiększenia bezpieczeństwa miazgi, dno ubytku należy zabezpieczyć cienką warstwą
podkładu na bazie wodorotlenku wapnia lub MTA.
Przygotowanie i aplikację systemu wiążącego należy zawsze przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta. W
przypadku techniki całkowitego wytrawiania Total-Etch zaleca się odpowiednio wytrawienie (np. OliEtch), a następnie
aplikację światłoutwardzalnego systemu łączącego (OliBOND). Przy technice Self-Etch można użyć samotrawiącego
systemu łączącego (np. OliEtch BOND).
6. APLIKACJA I POLIMERYZACJA
OliCo XP jest łatwy w modelowaniu, zalecamy jednak stosowanie odpowiednich instrumentów (np. KOHLER i
jednorazowych pędzelków), można także stosować transparentne paski celuloidowe.
Przy dużych ubytkach zaleca się wykonanie podścielenia ze światłoutwardzalnego płynnego kompozytu (np. OliFlow lub
OliFlow SE), a następnie odbudowę OliCo XP w wybranym kolorze/kolorach zgodnie z zasadami techniki podwójnej
gęstości. Przy mniejszych ubytkach OliCo XP można nakładać bezpośrednio na spolimeryzowany stystem łączący.
OliCo XP należy nakładać warstwami o grubości maks. 2 mm, a każdą z nich osobno polimeryzować światłem. Zalecany
czas naświetlania przy użyciu lampy polimeryzacyjnej o mocy min. 1000 mW/cm wynosi:
- jasne kolory (np. A1; A2) - 20 sek.
- ciemne kolory (np. A3,5) - 30 sek.
7. OPRACOWANIE I POLEROWANIE
Do usuwania nadmiarów i konturowania można używać frezów, wierteł diamentowych o drobnym nasypie, kamieni
arkanzas, a do ostatecznego polerowania gumek i szczotek. Do uzyskania wysokiego połysku należy stosować krążki
filcowe. Powierzchnie styczne wygładzać paskami o drobnej ziarnistości.
8. PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać w temp. powyżej 25ºC (78ºF). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie
stosować po upływie terminu ważności.
Strzykawki należy zamykać natychmiast po użyciu w celu ochrony przed dostępem światła.
Wskazówka: Po aplikacji materiału zaleca się wykonanie ćwierć wstecznego obrotu tłoka w celu zmniejszenia ciśnienia
wewnątrz strzykawki.
Kapsułki przeznaczone są do jednorazowego użytku.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
9. INFORMACJE DODATKOWE
Nie rozcieńczać przy pomocy żywic. Unikać kontaktu ze skórą, nie stosować u osób, u których stwierdzono alergię na
składniki materiału. W przypadku kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i w razie konieczności zasięgnąć porady
specjalisty.
VITA® jest zastrzeżonym znakiem VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!

10. OPAKOWANIA I NUMERY REFERENCYJNE

1strzykawka 5g

OL011XP - A1
OL012XP - A2
OL013XP - A3
OL014XP - A3.5
OL015XP - OA2
OL022XP - OA3

OL025XP - BLE
OL016XP - B1
OL017XP - B2
OL018XP - C2
OL019XP - D2
OL020XP - D3

OL021XP - INCISAL
Zestaw 8 strzykawek 5g

OL076XP - 1xA1, 2xA2, 1xA3,
1xA3.5,1xOA2, 1xOA3, 1xB2

Zestaw 12 strzykawek 5g

OL071XP - 2xA1, 3xA2, 3xA3,
1xA3.5,1xOA2, 1xOA3, 1xB2

Zastrzeżenie:
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a
także zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych
producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych
produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów
przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz
produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości
dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i
ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy.

