
Allcem Core
PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ¯YWICZNY

Instrukcja u¿ycia

Podwójnie utwardzalny cement ¿ywiczny do odbudowy rdzenia i cementowania wk³adów   

korzeniowych i koron.

Wy³¹cznie do u¿ytku profesjonalnego.

Przed u¿yciem produktu nale¿y uwa¿nie przeczytaæ wszystkie informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie. Prosimy zachowaæ ten dokument do wgl¹du przynajmniej do czasu ukoñczenia stosowania 

produktu lub do czasu zakoñczenia interakcji miêdzy produktem a ostatnim pacjentem.

OPIS PRODUKTU

Allcem Core to podwójnie utwardzalny cement ¿ywicznym przeznaczony do adhezyjnego cementowania 

wk³adów korzeniowych, koron i odbudowy rdzenia (zêby ¿ywe i martwe). Produkt sprzedawany jest                   

w strzykawce dwuczêœciowej, co u³atwia uzyskanie w³aœciwych proporcji podczas mieszania obu past (1:1)          

i u³atwia realizacjê procedur klinicznych. Dziêki zastosowaniu koñcówki samomieszaj¹cej z dysz¹ aplikacyjn¹ 

(koñcówka wewn¹trzkana³owa), mo¿liwe jest zaaplikowanie cementu wewn¹trz kana³u korzenia i ³atwe 

zacementowanie wk³adu. Ta sama koñcówka mo¿e byæ u¿yta do dodania materia³u w obszarze korony 

wk³adu w celu podbudowania rdzenia. Allcem Core jest kompozytem z³o¿onym z monomerów metakry-

lanowych, takich jak BisGMA, BisEMA i TEGDMA, ³adunku nieorganicznego, fotoinicjatorów, koinicjatorów, 

katalizatorów i pigmentów. Cement ³¹czy w sobie p³ynnoœæ niezbêdn¹ do zastosowañ w kana³ach z idealn¹ 

tiksotropi¹ do odbudowy rdzenia. Cement posiada wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ porównywaln¹ z kompo-

zytami ¿ywicznymi, co pozwala na bezpieczn¹ odbudowê rdzenia.

DOSTÊPNE FORMY PRODUKTU

Strzykawka dwuczêœciowa (podstawa + katalizator) o wadze netto 0.21 OZ (6 g) z 8 koñcówkami 

samomieszaj¹cymi z dysz¹ aplikacyjn¹. Dostêpne odcienie: A1, A2, A3 (uniwersalne) i Opaque Pearl 

(nieprzezroczysty per³owy).

Opakowanie z 20 jednorazowymi koñcówkami samomieszaj¹cymi z dysz¹ aplikacyjn¹.

SK£AD PODSTAWOWY

Pasta bazowa: monomery metakrylowe, takie jak BisGMA, BisEMA i TEGDMA, kamforochinon, koinicjatory, 

mikrocz¹steczki szk³a barowo-glinowo-krzemianowego i cz¹steczki dwutlenku krzemu, pigmenty 

nieorganiczne i œrodki konserwuj¹ce. 

Pasta katalityczna: monomery metakrylanu, nadtlenek dibenzoilu, stabilizatory i szk³o barowo-glinowo-

krzemianowe. Mieszanka pasty bazowej i katalizatora w proporcji (1:1) stanowi oko³o 62% ³adunku 

wagowego.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Allcem Core jest podwójnie utwardzalnym, radioprzeziernym, trwa³ym cementem ¿ywicznym przezna-

czonym do cementowania uzupe³nieñ poœrednich struktury zêba. Mo¿e byæ stosowany do trwa³ego 
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cementowania poni¿szych:

Korony i mosty porcelanowe ³¹czone z metalem.

Metalowe korony, mosty, wk³ady i nak³ady (metale wysokoszlachetne, szlachetne i nieszlachetne).

Korony i mosty z minimaln¹ struktur¹ zêba.

Mosty typu Maryland (mosty ³¹czone ¿ywic¹).

Wszystkie korony, mosty, wk³ady i nak³ady ceramiczne/porcelanowe i kompozytowe, wstêpnie 

utwardzone.

Wk³ady endodontyczne.

Odk³adanie siê rdzenia adhezyjnego na zêbach ¿ywych i martwych.

Uwaga: Do cementowania licówek wytwarzanych laboratoryjnie nale¿y stosowaæ Allcem Veneer APS 

(FGM). 

OSTRZE¯ENIA I ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI

Podczas obchodzenia siê z produktem

Cement Allcem Core zawiera ¿ywice akrylanowe.

Nale¿y unikaæ stosowania tego produktu u pacjentów ze znan¹ alergi¹ na akrylany. Aby zmniejszyæ 

ryzyko wyst¹pienia reakcji alergicznej, nale¿y zminimalizowaæ nara¿enie na te materia³y. W szczególnoœci 

nale¿y unikaæ kontaktu z nieutwardzonymi ¿ywicami.

Zaleca siê stosowanie rêkawic ochronnych i techniki bezdotykowej.

Jeœli dojdzie do kontaktu ze skór¹, umyæ skórê wod¹ z myd³em.

Akrylany mog¹ przenikaæ przez powszechnie stosowane rêkawice. W przypadku kontaktu cementu                 

z rêkawic¹, zdj¹æ i wyrzuciæ rêkawicê, natychmiast umyæ rêce wod¹ z myd³em, a nastêpnie ponownie 

za³o¿yæ now¹ rêkawicê.

W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub d³ugotrwa³ego kontaktu z tkankami miêkkimi jamy   

ustnej, sp³ukaæ du¿¹ iloœci¹ wody. W przypadku utrzymywania siê podra¿nieñ, nale¿y skonsultowaæ                

siê z lekarzem.

Podczas stosowania produktu

W przypadku nara¿enia miazgi na dzia³anie produktu, nale¿y chroniæ tê okolicê za pomoc¹ materia³u 

bazowego/podk³adowego.

Nie nale¿y stosowaæ cementów tymczasowych na bazie eugenolu przed u¿yciem Allcem Core.

Allcem Core nie jest kompatybilny z jednoetapowymi klejami samowytrawiaj¹cymi, z wyj¹tkiem Ambar 

Universal APS (FGM), które mog¹ byæ stosowane zgodnie z protoko³em.

Cement ¿ywiczny utwardzaæ œwiat³em przez co najmniej 40 sekund na ka¿dej krawêdzi, przy u¿yciu 

jednostki utwardzaj¹cej œwiat³o (œwiat³o halogenowe lub LED) o mocy 450mW/cm2 lub wiêkszej i 

spektrum emisji œwiat³a niebieskiego (400-500 nm). Podczas pracy z urz¹dzeniem œwiat³outwardzaj¹cym 

nale¿y nosiæ okulary ochronne.

Wyrzuæ koñcówkê samomieszaj¹c¹ po u¿yciu.

Prosimy pamiêtaæ, aby po u¿yciu z powrotem za³o¿yæ nakrêtkê.

PRZECIWWSKAZANIA

Preparat nie powinien byæ stosowany u pacjentów uczulonych na któr¹kolwiek z substancji zawartych w 

recepturze. 

SKUTKI UBOCZNE

Dotychczas nie s¹ znane ogólnoustrojowe dzia³ania niepo¿¹dane. U osób uczulonych mog¹ wyst¹piæ 

reakcje alergiczne.

SPOSÓB U¯YTKOWANIA

Tabela 1: Pod³¹czenie koñcówki samomieszaj¹cej do strzykawki dwuczêœciowej.
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a)  Po zdjêciu nasadki strzykawki dwuczêœciowej, wyrównaæ wystaj¹cy trójk¹tny znak u podstawy koñcówki 

samomieszaj¹cej ze znakiem na górze strzykawki. Ustawienie i po³¹czenie obu czêœci musi nast¹piæ w 

tym po³o¿eniu.

b)  Po po³¹czeniu, obróciæ (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) koñcówkæ samomieszajàcà o 1  obrotu, 

aby uzyskaã prawidùowe ostateczne poùàczenie. Upewniã siæ, ýe poùàczenie jest idealne i produkt jest 

gotowy do uýycia. Uwaga: Koñcówka samomieszajàca z dyszà aplikacyjnà jest jednorazowego u¿ytku.

PRZYGOTOWANIE ZÊBA

1.   Odizolowaæ z¹b i zastosowaæ system retrakcji, jeœli przygotowywana krawêdŸ znajduje siê poddzi¹s³owo, 

aby upewniæ siê, ¿e podczas preparacji nie dosz³o do kontaminacji.

2.  W celu zacementowania wk³adów korzeniowych nale¿y przygotowaæ kana³ zgodnie z instrukcjami dla 

stosowanego systemu (Whitepost, FGM). Po przygotowaniu, kana³ nale¿y wytrawiæ kwasem fosforowym 

o stê¿eniu 37% przez 15 sekund, nastêpnie obficie przemyæ wod¹ i wysuszyæ, ale pozostawiæ lekko 

wilgotny do na³o¿enia kleju. W przypadku odk³adania siê rdzenia (zêby ¿ywe i martwe), wytrawianie 

kwasem odbywa siê tak samo na szcz¹tkach zêbowych, przygotowuj¹c je do przyjêcia kleju.

3.  Nanieœæ klej zgodnie z instrukcj¹ producenta i utwardziæ œwiat³em. Zaleca siê stosowanie klejów dwu-    

lub trójetapowych. Podwójnie utwardzalne cementy ¿ywiczne s¹ niekompatybilne z klejami samowy-

trawiaj¹cymi (jednoetapowymi), z wyj¹tkiem Ambar Universal APS (FGM), który mo¿e byæ stosowany 

zgodnie z protoko³em.

W£AŒCIWOŒCI CEMENTU

Tabela 2: Czasy.

CEMENTOWANIE WK£ADÓW KORZENIOWYCH I ODBUDOWA RDZENIA

1.   Po odpowiednim przygotowaniu zêba (izolacja, czêœciowe usuniêcie gutaperki, wytrawianie kwasem                  

i staranne na³o¿enie kleju), wk³ad (Whitepost, FGM) musi byæ odpowiednio przygotowany. Naciêcie 

struktury zaznacza siê poprzez u¿ycie wierte³ i silanizacjê ich powierzchni silanem zgodnie z instrukcj¹ 

producenta.

2.  W celu wprowadzenia Allcem Core do kana³u, stosuje siê dwie zalecane procedury:

a)  Rêczna: wymieszaæ pastê bazow¹ i pastê katalizatora w proporcji (1:1) na szklanej powierzchni lub na 

podk³adce do mieszania przez 20-30 sekund. Po uzyskaniu jednorodnej masy, mieszaninê nale¿y wpro-

wadziæ do kana³u za pomoc¹ delikatnych instrumentów (np.: sondy prostej) lub ig³y Lentulo. Cement  

mo¿na równie¿ nanieœæ na powierzchniê wk³adu i umieœciæ go na miejscu.

A B

a) Czas mieszania szpatu³k¹ (nie dotyczy automatycznych koñcówek mieszaj¹cych). 20-30’

b) Czas pracy. Zastosowanie w kanale lub na przyrostach. 1'30''

c) Czas utwardzania chemicznego. 6-7’

d) FOTOAKTYWACJA. Na przyrost. 40''

Czas



b)  Metoda samomieszaj¹ca: Allcem Core posiada samomieszaj¹c¹ koñcówkê z dysz¹ aplikacyjn¹, 

przystosowan¹ do bezpoœredniego wprowadzenia cementu do wnêtrza kana³u. Nale¿y upewniæ siê,             

¿e koñcówka samomieszaj¹ca i strzykawka dwuczêœciowa s¹ prawid³owo po³¹czone.

3.  Umieœciæ wk³ad w kanale korzenia. Istniej¹ trzy sugerowane alternatywne metody odbudowy rdzenia:

a)  U¿yæ nadmiaru cementu, który wyp³yn¹³ po cementowaniu i za pomoc¹ szpatu³ek uformowaæ rdzeñ.           

Po wymodelowaniu lekko utwardziæ.

b)  Do czêœci koronowej wk³adu mo¿na wprowadziæ cement przy u¿yciu tej samej strzykawki, która zosta³a 

u¿yta do wprowadzenia wewn¹trzkana³owego. Przyrosty mog¹ byæ utwardzane œwiat³em a¿ do uzyska-

nia ostatecznego kszta³tu rdzenia.

c)  Opcjonalnie, specjalista mo¿e u¿yæ wstêpnie wyprodukowanych matryc octanowych z form¹ rdzenia.   

W tym przypadku zaleca siê wype³nienie formy cementem i dopasowanie jej do czêœci koronowej 

wk³adu, a nastêpnie utwardzenie œwiat³em niezale¿nie od zastosowanej techniki, przy czym przyrosty 

musz¹ byæ utwardzane œwiat³em przez 40 sekund ka¿dy.

4.  Po odpowiednim lekkim utwardzeniu rdzenia przystêpujemy do jego ostatecznego formowania za 

pomoc¹ tarcz, szlifierek, wierte³.

OPRACOWYWANIE RDZENI W ZÊBACH ¯YWYCH LUB MARTWYCH BEZ U¯YCIA WK£ADU 

KORZENIOWEGO

1.  W celu odbudowy rdzenia w zêbach ¿ywych lub martwych, w których nie zastosowano wk³adów 

korzeniowych, nale¿y wykonaæ wytrawianie kwasem i na³o¿yæ klej zgodnie z opisan¹ wczeœniej technik¹ 

adhezyjn¹.

2.  Odbudowywanie rdzenia mo¿e odbywaæ siê przez zastosowanie kolejnych przyrostów cementowych 

przy pomocy koñcówki samomieszaj¹cej lub szpachelki do kompozytów.

3.  Ka¿dy przyrost musi byæ utwardzany œwiat³em przez 40 sekund (*).

4.  Po odpowiednim lekkim utwardzeniu rdzenia przystêpujemy do jego ostatecznego formowania za 

pomoc¹ tarcz, szlifierek, wierte³.

*   Przy zastosowaniu jednostki úwiatùoutwardzajàcej o minimalnej mocy 450 mW/cm2 i spektrum úwiatùa 

    niebieskiego (400-500 nm).

CEMENTOWANIE KORON Z CERAMIKI CZYSTEJ, METALOWO-CERAMICZNYCH LUB Z KOMPOZYTÓW 

LABORATORYJNYCH

1.   Elementy protetyczne musz¹ byæ poddane wczeœniejszej obróbce w zale¿noœci od materia³u.

a)  Metaliczne lub metalowo-ceramiczne: zaleca siê szlifowanie strumieniem œciernym (w laboratorium),   

aby uzyskaæ niezbêdn¹ chropowatoœæ powierzchni w celu poprawy zakotwienia elementu. Mo¿na 

równie¿ rozwa¿yæ zastosowanie podk³adu dla metalu (zgodnie z instrukcjami producenta) w celu 

poprawy si³y retencji.

b)  Czysta ceramika (wytrawialna) lub kompozyty laboratoryjne: sugeruje siê wytrawianie kwasem 

wewnêtrznej powierzchni kwasem fluorowodorowym w stê¿eniu 5% i 10%, a nastêpnie nak³ada siê silan 

zgodnie z instrukcj¹ odpowiedniego produktu.

2.  Po opracowaniu elementu nale¿y przygotowaæ z¹b zgodnie z wczeœniej opisanym protoko³em 

adhezyjnym.

3.  Wybraæ odpowiedni odcieñ Allcem Core do zacementowania elementu. Przy pos³ugiwaniu siê 

produktem, mo¿na go dozowaæ na mieszad³o (baza i katalizator) w równych proporcjach i przyst¹piæ   

do jego homogenizacji przez 20-30 sekund. Alternatywnie, istnieje mo¿liwoœæ u¿ycia koñcówki 

samomieszaj¹cej z dysz¹ aplikacyjn¹ do dozowania produktu bezpoœrednio na element.

4.  Na³o¿yæ cienk¹ warstwê cementu na wewnêtrzn¹ czêœæ elementu i ostro¿nie umieœciæ go na miejscu, 

upewniaj¹c siê, ¿e wystêpuje odpowiedni nadmiar cementu na krawêdziach preparacji.

5.  Po up³ywie 2 minut od momentu wstêpnego wymieszania past nale¿y usun¹æ nadmiar cementu.                 

Aby unikn¹æ efektu warstwy inhibitowanej, na nadmiary cementu mo¿na na³o¿yæ warstwê wazeliny  

sta³ej. W przypadku, gdy nadmiar cementu zosta³ usuniêty natychmiast po osadzeniu elementu, 

krawêdzie musz¹ byæ utwardzone œwiat³em, aby unikn¹æ efektu warstwy inhibitowanej przez tlen.

6.  Po usuniêciu nadmiaru cementu nale¿y utwardziæ œwiat³em ka¿d¹ powierzchniê i wszystkie krawêdzie 

przez 40 sekund (*) lub umo¿liwiæ kontynuacjê utwardzania chemicznego trwaj¹cego 7 minut, licz¹c     

od pierwszego wymieszania past i bior¹c pod uwagê temperaturê pomieszczenia.
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Data produkcji Chroniæ przed œwiat³em s³onecznym 

Producent

Patrz instrukcja obs³ugi

Przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

Znak CE dla rynku Wspólnoty Europejskiej

Wy³¹cznie do u¿ytku profesjonalnego

Numer partii 

Okres trwa³oœci 

Zakresy graniczne temperatury

Nie u¿ywaæ, jeœli opakowanie jest uszkodzone 

Utrzymywaæ w suchoœci

Znaczenie symboli

Uwaga 1: W przypadku porcelany i kompozytów ¿ywicznych, brzegi mog¹ byæ utwardzane œwiat³em przez 

40 sekund (*), aby zapewniæ natychmiastowe umocowanie elementu.

Uwaga 2: Po utwardzeniu œwiat³em uzupe³nieñ i brzegów nale¿y usun¹æ nadmiar cementu przy u¿yciu 

skalpela. Nale¿y unikaæ u¿ywania instrumentów obrotowych przed up³ywem 10 minut od pierwszego 

wymieszania past, w zale¿noœci równie¿ od temperatury pomieszczenia.

7.  Nale¿y poinstruowaæ pacjenta, aby nie wywiera³ si³y na uzupe³nienia protetyczne przez co najmniej                 

15 minut po zacementowaniu.

8.  Nastêpnie przyst¹piæ do polerowania i wykañczania.

*   Przy zastosowaniu jednostki úwiatùoutwardzajàcej o minimalnej mocy 450 mW/cm2 i spektrum úwiatùa 

    niebieskiego (400-500 nm).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Po ka¿dym u¿yciu strzykawka musi byæ natychmiast zamkniêta.

Nie wystawiaæ produktu na dzia³anie wysokich temperatur lub intensywnego œwiat³a.

Produkt nale¿y przechowywaæ w temperaturze od 5°C do 25°C / 41°F do 77°F.

Data wa¿noœci jest wydrukowana na opakowaniu.

OSTRZE¯ENIE

Wszystkie produkty stomatologiczne powinny byæ stosowane wy³¹cznie przez lekarzy stomatologów, 

protetyków stomatologicznych i autoryzowane laboratoria. Nie nale¿y stosowaæ produktu po up³ywie 

terminu wa¿noœci. Podczas utylizacji produktu nale¿y postêpowaæ zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi    

w danym kraju. Trzymaæ poza zasiêgiem dzieci.

Materia³ ten zosta³ wyprodukowany wy³¹cznie do u¿ytku stomatologicznego i nale¿y z nim postêpowaæ zgodnie                           

z instrukcj¹ u¿ycia. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody spowodowane niew³aœciwym 

u¿ytkowaniem lub niew³aœciwym postêpowaniem z produktem. U¿ytkownik jest zobowi¹zany do poœwiadczenia              

(przed u¿yciem produktu i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ), ¿e produkt ten jest zgodny z po¿¹danym zastosowaniem, 

zw³aszcza gdy takie zastosowanie nie jest wskazane w instrukcji obs³ugi. Opis danych nie stanowi ¿adnej gwarancji                      

i wobec tego nie jest wi¹¿¹cy.
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