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1. InformaCje ogólne

Wprowadzenie
Obecnie dostępne są trzy metody licowania. Licowanie bezpośrednie lub korekcja kompozytem, bezpo-
średnie licowanie ceramiczne licówkami przygotowanymi w gabinecie lub pośrednie licowanie licówkami 
przygotowanymi w laboratorium. Rosną także koszty i czas wymagany do przeprowadzenia zabiegu. Sys-
tem COMPONEER stanowi osobną kategorię. Kategoria ta obejmuje wstępnie ukształtowane, przygotowa-
ne licówki z kompozytu w barwie szkliwa o różnych rozmiarach, umożliwiające dentyście przygotowanie 
bezpośrednich licówek kompozytowych bez konieczności modelowania podstawowego kształtu wierzch-
niej warstwy szkliwa.

definicja
System COMPONEER obejmuje przygotowane, polimeryzowane, radiocieniujące, wypełnione w wysokim 
stopniu łuski szkliwa z kompozytu nanohybrydowego. Przedni szablon o anatomicznym kształcie w posta-
ci cienkiej łuski kompozytowej ułatwia bezpośrednie licowanie jednego lub kilku zębów przednich. 

Produkt COMPONEER jest dostarczany w różnych odcieniach i kształtach:

odcienie
 - Odcień uniwersalny do szkliwa (przezierny, naturalny odcień)
 - Odcień biały opalizujący do szkliwa (do białych i wybielanych zębów)

Kształty
 - Cztery zestawy szczękowe: mały (S), średni (M), duży (L) i bardzo duży (XL)
 - Dwa zestawy żuchwowe: mały (S) i średni (M)

skład  
 - metakrylan
 - silanizowane szkło barowe
 - amorficzny kwas krzemowy, hydrofobowy

obszary zastosowania
 - Leczenie odtwarzające próchnicy
 - Optymalizacja wcześniejszych wypełnień
 - Wydłużanie siekaczy
 - Wadliwe ustawienie zębów
 - Złamania zębów
 - Przebarwienia, nieprawidłowe odcienie zębów
 - Anatomicznie nieprawidłowe ukształtowanie zębów
 - Diastema
 - Ścieranie, abrazja i erozja
 - Korekcja kosmetyczna

przeciwwskazania
Brak w przypadku stosowania zgodnie z instrukcją.
Ciężki nieleczony bruksizm, czynna próchnica.
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działania niepożądane
Nie ma znanych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Opisywano pojedyncze przypadki alergii kon-
taktowych z produktami o podobnym składzie.

Interakcje z innymi środkami
W razie kontaktu z kationowymi płynami do płukania ust i środkami do usuwania płytki nazębnej lub chlor-
heksydyną mogą wystąpić odbarwienia.

2. produKtY do adhezYjnego moCoWanIa lICóWeK Componeer

Etchant Gel S, One Coat Bond, SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow oraz SYNERGY D6 Connect zapewniają  
optymalne wiązanie adhezyjne produktów COMPONEER. Poniższy opis produktów odnosi się wyłącznie 
do ich stosowania z produktami COMPONEER.

2.1. etChant Gel S

definicja
Etchant Gel S jest przeznaczony do kondycjonowania regionu zębiny i szkliwa w celu ich przygotowania do 
mocowania adhezyjnego (patrz punkt 3.8.  Kondycjonowanie)

skład  
Woda, kwas fosforowy 35%

przeciwwskazania
Unikać kontaktu z dziąsłami i sąsiednimi zębami. Uczulenie na składniki produktu. Pacjenci z zaniedbaną 
higieną jamy ustnej.

działania niepożądane
Składniki Etchant Gel S mogą wywołać reakcję nadwrażliwości u pacjentów ze skłonnością do nadwrażli-
wości. Przewlekły kontakt z żywą zębiną może prowadzić do bólu pooperacyjnego.

Interakcje z innymi środkami.
Zanieczyszczenie wytrawionego i wysuszonego szkliwa śliną zakłóca działanie adhezyjne systemów adhe-
zyjnych. Unikać kontaktu z dziąsłami i sąsiednimi zębami.

2.2. MateRiał WiążąCY One COat bOnd

definicja
One Coat Bond to światłoutwardzalny, wielofunkcyjny, jednoskładnikowy materiał wiążący do szkliwa i zę-
biny oraz aktywator produktu COMPONEER (patrz punkty 3.9.  i 3.10. One Coat Bond).

skład   
metakrylan
metakrylowany polialkenian
amorficzny kwas krzemowy, hydrofobowy

przeciwwskazania
Uczulenie na składniki produktu One Coat Bond. Nieodpowiednia higiena jamy ustnej. Brak możliwości 
utrzymania suchości pola operacyjnego.
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działania niepożądane
Składniki One Coat Bond mogą wywołać reakcję nadwrażliwości u uczulenie u pacjentów ze skłonnością 
do nadwrażliwości.

Interakcje z innymi środkami
Fenol i inne substancje hamujące polimeryzację (np. tlenek cynku z eugenole) nie mogą stykać się z mate-
riałem One Coat Bond. Zanieczyszczenie wytrawionego szkliwa (np. śliną) zakłoca działanie adhezyjne sys-
temów adhezyjnych.

2.3. SYneRGY d6 / SYneRGY d6 FlOW / SYneRGY d6 COnneCt

definicja
SYNERGY D6 i SYNERGY D6 Connect są to radiocieniujące, w wysokim stopniu nanohybrydowe kompozyty 
do mocowania licówek COMPONEER (patrz punkt 3.11. Mocowanie produktów COMPONEER)

SYNERGY D6 Flow to nanowypełniony, radiocieniujący, płynny kompozyt do precyzyjnej korekty kompozy-
tu (patrz punkt 3.11. Mocowanie produktów COMPONEER) 
 
skład 
metakrylan
silanizowane szkło barowe
amorficzny kwas krzemowy, hydrofobowy

dane techniczne produktów sYnergY d6 / sYnergY d6 flow / sYnergY d6 Connect
Średnia średnica cząsteczek wypełniacza: 0,6 μm / 0,6 μm
Rozkład średnic cząsteczek wypełniacza: 0,1–2,5 μm / 0,01–2,5 μm
Stosunek objętości wypełniacza: 65 % / 42 %
Stosunek masy wypełniacza: 80 % / 63 %

przeciwwskazania
Uczulenie na składniki SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW / SYNERGY D6 Connect. Brak możliwości utrzyma-
nia suchości pola operacyjnego w czasie aplikacji i utwardzania SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW / SYNER-
GY D6 Connect. Pacjenci z zaniedbaną higieną jamy ustnej.

działania niepożądane
Nie ma znanych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Opisywano pojedyncze przypadki alergii kon-
taktowych z produktami o podobnym składzie.

Interakcje z innymi środkami
Preparaty zawierające eugenol lub olejek goździkowy zakłócają proces utwardzania SYNERGY D6 / SYNER-
GY D6 FLOW / SYNERGY D6 Connect. Nie stosować cementów zawierających tlenek tynku z eugenolem 
razem z produktem SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW / SYNERGY D6 Connect. W razie kontaktu z kationo-
wymi płynami do ust i środkami do usuwania płytki nazębnej lub chlorheksydyną mogą wystąpić odbar-
wienia.
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2.4. WYPOSażenie

narzędzie do modelowania mB5
Instrukcja obróbki: można dezynfekować i sterylizować w autoklawie przy 134°C

uchwyt
Instrukcja obróbki: można dezynfekować i sterylizować w autoklawie przy 134°C

nasadki uchwytu (czarne)
Instrukcja obróbki: można dezynfekować

aplikator (biały)
Instrukcja obróbki: można dezynfekować

Łącznik do aplikatora (biały)
Instrukcja obróbki: można dezynfekować

Łącznik do aplikatora (czerwony)
Do jednorazowego użytku

Igły do aplikacji
Do jednorazowego użytku

uchwyt szczoteczki (czarny)
Instrukcja obróbki: można dezynfekować

szczoteczki
Do jednorazowego użytku

Kolornik Componeer-sYnergY d6
Instrukcja obróbki: można dezynfekować

Wzornik konturów Componeer  
Instrukcja obróbki: można dezynfekować
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3. stosoWanIe

3.1. SYtuaCja POCzątkOWa

Ważna jest ocena relacji zębowo-zgryzowych (zgryz 
prosty itp.).

  uWaga
Początkowo może być pomocne ustawienie w linii lub zarejestrowanie poziomu okluzji, jak również zarejestro-
wanie relacji do płaszczyzny obu źrenic.

3.2. OCzYSzCzenie zębóW

Wyczyścić szczoteczką i pastą do zębów zęby przewidziane do odbu-
dowy i sąsiednie. Użyć pasków ściernych do zmatowienia i wyczysz-
czenia przestrzeni międzyzębowych. Można użyć również piaskiarki.
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3.3.  dObóR OdCieni dO SzkliWa i zębinY

Przed osuszeniem dobrać odcienie. Odcienie najlepiej dobierać w jasnym świetle dziennym lub przy lam-
pach zapewniających światło dziennego przy użyciu kolornika COMPONEER-SYNERGY D6. Najpierw do-
brać odcień do zębiny, a następnie odcień do szkliwa. Jeśli pacjent żąda jaśniejszego koloru zębów, należy 
odbudować wszystkie zęby przednie.

  uWaga
-  W razie wyboru ciemniejszych odcieni do zębiny, seria kompozytu SYNERGY D6 zawiera wszystkie odcienie 

do zębiny odpowiednie do zastosowania we wszystkich przypadkach klinicznych.
-  W przypadku zębów bardzo jasnych, jak również zębów wybielanych czy bielonych, licówka COM-

PONEER (WO) może być zastosowana w połączeniu z masą Synergy D6 Bleach Opaque (BL/O). Uwaga: 
Jednolity kolor pokrycia masą BL/O zależy od grubości warstwy. Im grubsza jest warstwa BL/O, tym 
bardziej jednolity jest kolor powierzchni. Zalecamy jednakowe opracowanie zębów.

(1)  dobór zabarwienia
 - Dobór jasności zgodnie z życzeniem pacjenta
 - Zabarwienie jest najwyraźniejsze w obszarze przyszyjkowym zęba 3
 - Odległość oko-obiekt 30 cm
 - Trzymać szablon kompozytu powyżej lub poniżej zęba przewidzianego do odbudowy
 - Wilgotny lub mokry szablon kompozytu porównywany z mokrym zębem
 - Szaroniebieskie lub naturalne tło
 - Czas obserwacji maks. 5 s
 - Niebieska powierzchnia w celu odpoczynku dla oczu
 - Porównanie powtórzyć 3 razy

 
(2)  dobór intensywności koloru i nieprzezierności

 - Obszar przyszyjkowy do „odcienia” zębiny lub masy zębinowej
 - Obszar sieczny do „odcienia” szkliwa lub masy szkliwnej

(3)  dobór jasności
 - Odległość oko-obiekt 60 cm

Po doborze bazy podstawowej zębiny i szkliwa należy umieścić próbkę zębiny w kolorniku szkliwa, aby po-
twierdzić dobór mas poprzez nałożenie na siebie obu materiałów. Ma to na celu kontrolę doboru prawidło-
wego odcienia. Kropla wody naniesiona między dwa elementy skali doboru koloru zapewnia optymalne 
odtworzenie optyczne.
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3.4. dObóR kSztałtu i ROzMiaRu zęba

Dobór kształtu i rozmiaru zęba określa się za pomocą wzornika konturów COMPONEER: łącznie dostępnych 
jest 36 różnych kształtów, składających się z czterech przednich zestawów szczęki i dwóch przednich zesta-
wów żuchwy.
Umieścić na zębie przeznaczonym do odbudowy odpowiedni kształt z wzornika konturów COMPONEER; 
niebiesko-przezroczysty odcień umożliwia uzyskanie optymalnego kontrastu na zębie.

Licówki COMPONEER można również umieścić tymczasowo na zębach, mocując je nieutwardzonym kom-
pozytem, aby ocenić, gdzie i w jakim stopniu konieczne jest dopasowanie licówki. Licówki COMPONEER 
umieszczane w jamie ustnej w celu próbnego dopasowania należy następnie odkazić przez przetarcie 70% 
roztworem etanolu (alkoholu etylowego). Jednocześnie można przeprowadzić wymagane korekty przez 
szlifowanie.
Poniższa tabela stanowi inną możliwość doboru kształtu. Zawiera on wszystkie wymiary (długość, szero-
kość) dostępnych licówek COMPONEER. Wymiary można zmierzyć suwmiarką na odpowiednich zębach.
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US2

FDI1

FDI1 13 12 11 21 22 23
US2 6 7 8 9 10 11
mm Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer.

S 8,7 × 6,6 8,0 × 6,3 8,9 × 7,4 8,9 × 7,4 8,0 × 6,3 8,7 × 6,6
M 9,6 × 7,3 8,9 × 7,0 9,9 × 8,2 9,9 × 8,2 8,9 × 7,0 9,6 × 7,3
L 10,6 × 8,0 9,7 × 7,7 10,9 × 9,1 10,9 × 9,1 9,7 × 7,7 10,6 × 8,0

XL 12,1 × 9,2 11,1 × 8,8 12,8 × 10,7 12,8 × 10,7 11,1 × 8,8 12,1 × 9,2

FDI1 43 42 41 31 32 33
US2 27 26 25 24 23 22
mm Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer. Wys. × szer.

S 9,2 × 6,5 9,2 × 5,3 9,2 × 5,5 9,2 × 5,5 9,2 × 5,3 9,2 × 6,5
M 10,2 × 7,3 10,2 × 5,9 10,2 × 6,1 10,2 × 6,1 10,2 × 5,9 10,2 × 7,3

FDI1  Federation Dentair International · US2  Universal numbering System
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 uWaga
Etykietę na opakowaniu bezpośrednim (z tyłu) należy wypełnić w celach 
dokumentacyjnych (karta pacjenta).

Do korekty kształtu najlepiej nadaje się wolno obracający się szorstki krążek bez chłodzenia wodą. Stoso-
wać uchwyt, aby zapewnić bezpieczną pracę.

 uWaga
Prefabrykowane licówki COMPONEER mają zwężającą się grubość warstwy pokrywającej wynoszącą do  
0,3 mm w obszarze przyszyjkowym. Stosować małe obroty do szlifowania, aby zapobiec nadmiernemu zmnie-
szeniu grubości. 
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3.5. SuSzenie (kOFeRdaM)

Utrzymanie suchego pola roboczego jest niezbędne dla osiągnięcia optymalnych rezultatów. 

 uWaga
Jeśli krawędź opracowania znajduje się nad dziąsłem, należy zastosować klasyczną metodę z koferdamem przy 
użyciu podwiązek z nici dentystycznej. W razie odbudowy na poziomie dziąsła lub nieznacznie poniżej poziomu 
dziąsła, należy umocować koferdam klamrami przy drugim zębie przedtrzonowym i umocować do dziąsła przy 
użyciu np. Histoacryl® (klej tkankowy firmy Braun).

3.6. RetRakCja dziąSła (OPCjOnalnie)

W zależności od sytuacji można zastosować nici retrakcyjne (np. ROEKO).
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3.7. OPRaCOWanie

Jeśli wymagane jest opracowanie w celu wytworzenia przestrzeni, należy wykonać to zgodnie z wytyczny-
mi dentystycznymi (w zależności od wskazania, ale możliwie jak najmniej inwazyjnie).

  uWaga
W przeciwieństwie do licówek wykonanych w laboratorium, licówki COMPONEER można opracować tak, by 
miały zwężające się krawędzie.

Po opracowaniu zaleca się ponowną kontrolę kształtu przy użyciu wzornika konturów COMPONEER. Przyłożyć 
uprzednio opracowane licówki COMPONEER do powierzchni zęba (ewentualnie opracowanego) aby upewnić 
się, że przestrzeń jest wystarczająca. Jeśli stare wypełnienia mqają nadal odpoweidnią jakość, można je aktywo-
wać piaskarką i materiałem One Coat Bond; w przeciwnym razie należy je usunąć. Powierzchnie fluoryzowane 
nieprzetwarzanego, nieopracowanego szkliwa można również usunąć mechanicznie piaskarką, wytrawić i za-
stosować One Coat Bond.



33

Pl

3.8. kOndYCjOnOWanie  

Etchant Gel S nakładać kroplami na wszystkie powierzchnie szkliwa i zębiny przewidziane do związania i 
rozprowadzić równomiernie szczoteczką aż granicy szyjki, nie podrażniając dodatkowo obszaru dziąsła. 
Czas wiązania na szkliwie wynosi 30-60 sek., na zębinie 15 sek., a następnie rozpylać wodę przez 20 sek. Na 
szkliwie lub zębinie nie mogą pozostać niebieskie ślady. Nadmiar wody usunąć dmuchawą.

  uWaga
Na wypukłych ścięciach pozostawić Etchant Gel S do wiązania przez 60 sek. Skrajne zewnętrzne powierzchnie 
ścięcia kończą się w powierzchownych strefach szkliwa, które są mniej rozpuszczalne, nawet jeśli były szlifowa-
ne. Czas wytrawiania poniżej 60 sek. powoduje zwiększenie odpadania od ścięć, czas wytrawiania powyżej 60 
sek. nie daje dodatkowych korzyści w zakresie siły wiązanie i morfologii krawędzi. Najważniejszym czynnikiem 
jest rezultat wytrawiania, tzn. odpowiednio wytrawione szkliwo wykazujące utratę połysku i oszroniono-biały 
wygląd. Powtórzyć w razie wątpliwości. Nieopracowane szkliwo z dużą zawartością fluoru należy wytrawiać 
przez dłuższy czas (120 sek.).

  

Nie suszyć powietrzem obszarów zębiny, bowiem może to spowodować zapadnięcie się odkrytej warstwy 
kolagenu i zmniejszyć siłę wiązania.
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3.9. Wiązanie i WStęPna ObRóbka liCóWki COMPOneeR

przygotowanie obszarów szkliwa i zębiny
Nałożyć produkt One Coat Bond  bezpośrednio na szczoteczkę, nanieść równomiernie na obszary szkliwa i 
zębiny, pozostawić na co najmniej 20 sek., a następnie delikatnie osuszyć strumieniem bezolejowego po-
wietrza w kierunku od szyjki do brzegu siecznego. Następnie utwardzić One coat Bond przez 10 sek. (>800 
mW/cm²) lub 20 sek. (<800 mW/cm²).

  
  uWaga
Przed utwardzaniem światłem należy umieścić przezroczyste formówki w przestrzeniach międzyzębowych, aby 
zapobiec sklejeniu się zębów. Jeśli przerwanie punktu styczności nie jest absolutnie konieczne, zalecamy, aby nie 
stosować separatorów międzyzębowych aby zapewnić możliwie  optymalne zwilżenie lub wolną przestrzeń do 
modelowania.

Chronić zęby przed wilgocią, odciskami palców i innymi możliwymi zanieczyszczeniami.

Wstępna obróbka licówki Componeer
Dodatkowe zmatowienie nie jest konieczne, ponieważ licówki COMPONEER mają mikroretencyjną po-
wierzchnię wewnętrzną.

 uWaga
Chronić licówkę COMPONEER przed wilgocią, odciskami palców i innymi możliwymi zanieczyszczeniami. W ra-
zie skażenia licówki COMPONEER po powtórnym próbnym dopasowaniu w jamie ustnej, zalecamy odkażenie jej 
wewnętrznej powierzchni przez przetarcie 70% roztworem etanolu (alkoholu etylowego). Następnie osuszyć  
licówkę COMPONEER powietrzem. 
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3.10. aktYWaCja liCóWki COMPOneeR

Nałożyć produkt One Coat Bond bezpośrednio na szczoteczkę, nanieść na stronę kontaktową COMPONEER 
i pozostawić na co najmniej 20 sek. Następnie krótko przedmuchać bezolejowym powietrzem (nie utwar-
dzać światłem).

3.11. MOCOWanie liCóWki COMPOneeR

(1)  dobór odcienia kompozytu
Odcień bazowy został wybrany na początku procedury.

  uWaga
Jeśli konieczne jest najpierw usunięcie wypełnień, licówkę COMPONEER można zastosować z odpowiednią ma-
są zębinową i po wstępnym utwardzeniu światłem wypełnić od podniebienia. Dotyczy to również wydłużania 
zębów lub zamykania diastemy. Jeśli podłoże jest zniszczone lub odbarwione, możliwe jest również zastosowa-
nie masy zębinowej na całej powierzchni (najpierw wypełnić ubytki masą zębinową).  Zapewnia to jednolity od-
cień.

Masę szkliwną można zastosować do korekty kształtu lub prostych korekt odcienia (Enamel Universal lub Ena-
mel White Opalescent). Generalnie zalecamy stosowanie licówki COMPONEER z homologicznym odcieniem do 
szkliwa aby mozliwie zniwelować różnice między odcieniami w obszarze krawędziowym.
Zbyt dużo szkliwa sprawia, że odbudowa jest szara i zbyt przezroczysta.
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(2)  nakładanie kompozytu na Componeer
Nanieść kompozyt odpowiednim instrumentem (narzędziem do modelowania MB5) na stronę kontaktową 
licówki COMPONEER i ukształtowac równo z krawędzią. Kompozyt należy nanieść również na ząb na po-
wierzchniach wklęsłych, aby zapobiec obecności powietrza.

(3)  nakładanie licówki Componeer
Umieścić licówkę COMPONEER na zębie. Następnie ostrożnie przesunąć licówkę COMPONEER w ostatecz-
ne położenie stosując delikatny, ale stały nacisk aplikatorem.

(4)  Wyrównanie licówki Componeer
W razie odbudowy wszystkich zębów przednich zalecamy rozpoczęcie od dwóch środkowych siekaczy.

   
 uWaga

Optymalne zwilżenie łączonych powierzchni można zapewnić przez zastosowanie kompozytu SYNERGY D6 
Connect w kolorze białym opalizującym lub uniwersalnym jako cementu. 
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(5)  umieszczanie licówki Componeer w położeniu końcowym
Utrzymując licówkę COMPONEER w odpowiednim położeniu usunąć widoczne nadmiary i dopasować 
kształt masy kompozytu do licówki. Formówka uprzednio umieszczona w przestrzeni międzyzębowej 
uniemożliwia sklejenie zębów. Nie można rozpocząć utwardzania światłem zanim nie zostanie potwierdzo-
ne prawidłowe położenie. Przy kontroli wzrokowej pacjent powinien być odprężony i patrzeć prosto przed 
siebie. Ubytki, które mogłyby rozszerzyć się na podniebienie, można uprzednio wypełnić masą zębinową 
od strony podniebienia.

   

(6)  utwardzanie światłem
Utwardzanie światłem przy użyciu lampy polimeryzacyjnej najlepiej rozpoczynać od strony podniebienia, 
aby zapobiec nadmiernemu naprężeniu. Utwardzanie światłem od podniebienia należy kontynuować 
przez 40 sek. przy co najmniej 1000 mW/cm2. Następnie należy zastosować maksymalną moc od przodu 
przez 40 sek. Jeśli niedostępna jest lampa polimeryzacyjna o natężeniu światła poniżej 1000 mW/cm2, 
można ją umieścić w większej odległosci (ok. 5 mm). 
Po utwardzaniu, a przed wykańczaniem należy sprawdzić, czy kompozyt znajduje się we wszystkich wyma-
ganych miejscach, w przeciwnym razie w tym momencie należy dokonać korekty. Większe korekty można 
robić przy użyciu kompozytu SYNERGY D6 lub SYNERGY D6 Connect mniejsze prezycyjne korekty przy uży-
ciu materiału SYNERGY D6 Flow.
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(7)  Wykańczanie i polerowanie
Do usunięcia dużych nadmiarów lub konturowania zgrubnego można zastosować wąskie płomykowe 
wiertlo diamentowe o ziarnistości 80 µm. Krawędzie należy wykańczać najdrobniejszymi wykańczającymi 
wiertłami diamentowymi do wykańczania 40 µm/8 µm i/lub pilnikami Proxoshape lub elastycznymi krąż-
kami. 

Do powierzchni proksymalnych można użyć pasków do wykańczania i polerowania. Do kąta siecznego sto-
sować elastyczne krążki. Stosować silikonowe gumki (gumki do polerowania wstępnego i polerowania lub 
gumki do polerowania dwuetapowego) i szczoteczki (np. Diatech). Do polerowania końcowego odpowied-
nie są małe szczoteczki, których można używać bez wody. Zapewnia to optymalny wysoki połysk.
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COMPONEER stanowi zasadniczo pomoc w kształtowaniu licowania bezpośredniego, tzn. kształt i strukturę 
można wykańczać lub akcentować pod koniec procedury. W takim przypadku powierzchni należy nadać z 
powrotem wysoki połysk za pomocą odpowiedniej narzędzia do polerowania.

   

  
Krawędzie przyszyjkowe należy dokładnie wypolerować w przypadku każdego rodzaju odbudowy adhe-
zyjnej, aby zapobiec nasilonej akumulacji płytki nazębnej. Po wykończeniu wszystkie obrabiane po-
wierzchnie poddać fluoryzacji.

4. Kontrola

Wizytę kontrolną wyznacza się na dwa lub trzy tygodnie po zabiegu. Pozostałości materiału wiążącego 
wiązania i nadmierne krawędzie ścięcia można zobaczyć najwcześniej po dwóch tygodniach po odbudo-
wie i można je wtedy selektywnie usunąć.
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5. InformaCje dodatKoWe

uwagi
Produkt dostępny wyłącznie dla dentystów lub techników dentystycznych lub na ich zlecenie. Przechowy-
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

termin ważności i oznakowanie
Termin ważności i numer serii są podane na opakowaniu i wkładzie. 

przechowywanie
Przechowywanie: 15-23°C. Przechowywać z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i innych 
źródeł ciepła. 

data sporządzenia instrukcji użycia
03-2012, źródła zdjęć: dane własne

Coltène/Whaledent ag  
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten
Tel. +41 71 757 53 00
Fax +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com
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