
Ambar APS
SYSTEM ADHEZYJNY DO SZKLIWA I ZÊBINY

Instrukcja u¿ycia

System adhezyjny do szkliwa i zêbiny.

Wy³¹cznie do u¿ytku profesjonalnego.

Przed u¿yciem produktu nale¿y uwa¿nie przeczytaæ wszystkie informacje. Prosimy zachowaæ ten dokument 

do wgl¹du do czasu ca³kowitego zu¿ycia produktu i/lub do czasu zakoñczenia interakcji miêdzy produktem 

a ostatnim pacjentem.

OPIS PRODUKTU

Ambar APS jest œwiat³outwardzalnym klejem 5 generacji (klej dwuetapowy, technika ca³kowitego wytra-

wiania) do ³¹czenia materia³ów wype³nieniowych z tkankami zêba (szkliwo i/lub zêbina). Poniewa¿ primer        

i œrodek wi¹¿¹cy s¹ po³¹czone w jednej butelce, wytrawianie kwasem jest jedynym koniecznym krokiem 

przed na³o¿eniem kleju na zêbinê i szkliwo. Klej mo¿e byæ stosowany w procedurach bezpoœrednich 

(kompozyty ¿ywiczne i cementy szk³o-jonomerowe) lub poœrednich (w po³¹czeniu z cementami 

¿ywicznymi).

APS jest skrótem od Advanced Polymerization System (Zaawansowany System Polimeryzacji) i sk³ada           

siê z kombinacji ró¿nych fotoinicjatorów, które oddzia³uj¹ na siebie wzajemnie, wzmacniaj¹c zdolnoœæ 

utwardzania œwiat³a emitowanego przez jednostki œwiat³outwardzaj¹ce. W po³¹czeniu z ró¿nymi 

materia³ami, system zapewnia ró¿ne korzyœci.

Po dodaniu do sk³adu Ambaru APS, APS zwiêksza stopieñ konwersji w warstwie hybrydowej, co zwiêksza 

wytrzyma³oœæ kleju i poprawia w³aœciwoœci mechaniczne warstwy kleju (wiêksza wytrzyma³oœæ na œcinanie). 

Teraz produkt jest bezbarwny, co daje niezwyk³¹ przewagê wizualn¹ w porównaniu z innymi systemami 

klejenia. Pozwala to na unikniêcie wszelkiego rodzaju zak³óceñ podczas wykonywania uzupe³nieñ/ 

cementacji na zêbach przednich.

DOSTÊPNE FORMY PRODUKTU

Opakowanie zawieraj¹ce buteleczkê z 6ml produktu oraz instrukcjê u¿ycia.

SK£AD PODSTAWOWY

Sk³adniki aktywne: MDP (10-metakryloiloksydecyl diwodorofosforan), monomery metakrylowe, kompleks 

fotoinicjatorów (APS), koinicjatory i stabilizatory.

Sk³adniki nieaktywne: Obci¹¿enie obojêtne (cz¹steczki krzemionki) i noœnik (etanol).

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Wszystkie klasy uzupe³nieñ bezpoœrednich z u¿yciem kompozytów (klasa I, II, III, IV i V).

Adhezyjne mocowanie (oprócz cementu ¿ywicznego) uzupe³nieñ protetycznych (wk³adów, koron, 

nak³adów, licówek, itp.) wykonanych z w³ókna szklanego, ceromeru, ceramiki, ¿ywicy i metalu.

Naprawy klejowe w ceramice i kompozytach.
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•  

•  



ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI I PRZECIWWSKAZANIA

1.   Przed u¿yciem œrodka wi¹¿¹cego nale¿y upewniæ siê, ¿e powierzchnia zêbiny jest lekko b³yszcz¹ca 

(zwil¿ona), ale nie mokra.

2.  Powietrze u¿ywane w ca³ej procedurze musi byæ wolne od oleju i wody.

3.  Zalecany czas utwardzania œwiat³em dla tego produktu zaleýy od mocy úwiatùa emitowanego przez 

uýywany sprzæt. Zalecane natæýenie mocy jednostki úwiatùoutwardzajàcej wynosi powyýej 450mW/cm2, 

co gwarantuje jakoúã wytworzonego polimeru i jakoúã ùàczenia. Konieczne sà czæste kontrole natæýenia 

úwiat³a urz¹dzenia utwardzaj¹cego przy pomocy radiometru. Zaleca siê, aby pacjent i stomatolog 

u¿ywali okularów ochronnych podczas emisji niebieskiego œwiat³a przez urz¹dzenie œwiat³outwardzaj¹ce.

4.  Nie nale¿y nak³adaæ nadmiaru kleju, aby nie pogorszyæ jakoœci klejenia i nie dopuœciæ do powstania 

problemów estetycznych i funkcjonalnych. Nale¿y równie¿ unikaæ nadmiernego stosowania podmuchów 

powietrza, aby zapobiec powstawaniu pêcherzyków powietrza w kleju.

5.  Nie pozostawiaæ kleju w zasiêgu rêki pacjentów i dzieci.

6.  Klej zawiera monomery metakrylanu. Unikaæ stosowania produktu u pacjentów z alergi¹ na akrylany/ 

metakrylany. Aby zmniejszyæ ryzyko, nale¿y zminimalizowaæ czas ekspozycji tkanek zêba na materia³, 

gdy nie jest on spolimeryzowany.

7.  Podczas pracy z produktem nale¿y nosiæ rêkawice ochronne. W razie przypadkowego kontaktu  

produktu z oczami lub tkankami jamy ustnej, nale¿y obficie przemyæ dan¹ okolicê wod¹.

8.  Nale¿y pamiêtaæ, aby po u¿yciu zamkn¹æ pokrywkê butelki.

9.  W g³êbokich ubytkach nale¿y chroniæ kompleks zêbina-miazga za pomoc¹ materia³u podk³adowego    

lub bazowego. Nie stosowaæ materia³ów zawieraj¹cych eugenol jako bazê, aby unikn¹æ niedostatecznego 

utwardzenia na powierzchni. Nale¿y równie¿ unikaæ stosowania wysokiego stê¿enia H2O2, poniewa¿ 

mo¿e to zak³óciæ proces utwardzania kleju.

10.  Nie ma potrzeby wstrz¹sania butelk¹ przed u¿yciem kleju.

SKUTKI UBOCZNE

Klej mo¿e powodowaæ reakcje uczuleniowe u osób wra¿liwych na którykolwiek ze sk³adników receptury.      

W takim przypadku materia³ nie powinien byæ stosowany.

SPOSÓB U¯YTKOWANIA

Przed rozpoczêciem leczenia nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z treœci¹ ostrze¿eñ, œrodków ostro¿noœci, 

przeciwwskazañ oraz mo¿liwych dzia³añ niepo¿¹danych.

A.  Œwiat³outwardzalne uzupe³nienia bezpoœrednie w szkliwie i/lub zêbinie:

1.   Wykonaæ profilaktykê zêbów za pomoc¹ pumeksu i wody lub strumienia wodorowêglanu sodu.

2.  Przed przygotowaniem odcienia upewniæ siê, ¿e zêby s¹ czyste i nawil¿one.

3.  W razie potrzeby mo¿e zostaæ zastosowane znieczulenie.

4.  Odpowiednia izolacja obszaru: uzupe³nienia ³¹czone bezpoœrednio mog¹ byæ odpowiednio wykonane       

z zastosowaniem gumowej lub wzglêdnej izolacji, w zale¿noœci od przypadku. Istniej¹ przypadki,             

w których niezbêdne jest zastosowanie gumowej zapory.

5.  Przygotowanie zêba: Opracowaæ ubytek z jak najmniejsz¹ redukcj¹ struktury zêba.

6.  Zastosowanie kleju: Patrz szczegó³owa procedura w punkcie 1 niniejszej instrukcji.

B.  Instrukcje dotycz¹ce klejenia uzupe³nieñ poœrednich:

1.   Przygotowanie zêba: Wykonaæ izolacjê zêba za pomoc¹ gumowej zapory lub wzglêdn¹ izolacjê za 

pomoc¹ retraktora wargowego (Arcflex - FGM) i u¿yæ sznurka retrakcyjnego dzi¹s³owego, jeœli brzeg 

preparacji znajduje siê poddzi¹s³owo, aby zapewniæ brak kontaminacji podczas preparacji zêba.

2.  Odpowiednio oczyœciæ przygotowywan¹ okolicê za pomoc¹ pumeksu i szczoteczki/naczynia 

profilaktycznego.

3.  Obróbka wewnêtrznej powierzchni czêœci protetycznych powinna byæ zgodna z zaleceniami wed³ug 

klasyfikacji materia³u. Nale¿y postêpowaæ zgodnie z zaleceniami producenta dotycz¹cymi procesu 

cementowania.

4.  Zastosowanie kleju: Patrz szczegó³owa procedura w punkcie 1 niniejszej instrukcji.

C.  Instrukcje dotycz¹ce klejenia wk³adów prefabrykowanych:

1.    Wykonaæ badanie radiograficzne (zdjêcia oko³owierzcho³kowe) i sprawdziæ jakoœæ leczenia 



endodontycznego.

2.  Odizolowaæ pole operacyjne. Nale¿y priorytetyzowaæ stosowanie zapory gumowej.

3.  Czêœciowo usun¹æ gutaperkê z kana³u za pomoc¹ specjalnego wiert³a lub odpowiedniego instrumentu, 

zachowuj¹c 3 do 5 mm gutaperki w obszarze wierzcho³kowym, zapewniaj¹c uszczelnienie wype³nieñ 

endodontycznych.

4.  Wybraæ wk³ad prefabrykowany (Whitepost DC - FGM) w zale¿noœci od œrednicy kana³u korzeniowego.

5.  Przygotowaæ kana³ korzeniowy za pomoc¹ odpowiedniego wiert³a, aby dopasowaæ go do kszta³tu 

wk³adu. Unikaæ niepotrzebnego usuwania struktury zêba. Dla wk³adu Whitepost DC lub DCE (FGM) 

nale¿y u¿yæ wierte³ Whitepost DC lub DCE (FGM) zgodnie z wybran¹ œrednic¹ wk³adu.

6.  Zastosowanie kleju: Patrz szczegó³owa procedura w punkcie 1 niniejszej instrukcji.

1.  ZASTOSOWANIE KLEJU

1.1  Wytrawianie kwasem:

a)  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: Zastosowaæ kwas fosforowy o stê¿eniu 37% przez 15 sekund 

zarówno na szkliwo, jak i na zêbinê, w zale¿noœci od rodzaju preparacji. Umyæ powierzchniê wod¹ i 

osuszyæ ubytek tak, aby nie dosz³o do odwodnienia zêbiny, ale równie¿ aby nie dosz³o do gromadzenia 

siê wody na powierzchni. Jeœli konieczne jest ponowne zwil¿enie zêbiny w celu na³o¿enia systemu 

adhezyjnego, nale¿y u¿yæ wacików zwil¿onych wod¹ destylowan¹ lub chlorheksydyn¹ 2%. Nawil¿aj¹c 

zêbinê, nale¿y nawodniæ równie¿ szkliwo, które mo¿e byæ leczone technik¹ wilgotn¹.

b)  Cementowanie wk³adów prefabrykowanych: Nanieœæ ¿el z kwasem fosforowym 37% do kana³u korze-

niowego i pozosta³ej struktury zêba na 15 sekund. Dok³adnie umyæ okolicê i usun¹æ nadmiar wody za 

pomoc¹ ch³onnych sto¿ków papierowych.

1.2  Zastosowanie kleju:

a)  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: Dozowaæ Ambar APS do naczynia Dappen lub bezpoœrednio na 

jednorazowy mikroaplikator. Na³o¿yæ dwie warstwy kleju - po jednej kropli na ka¿d¹ - na lekko zwil¿one 

powierzchnie zêba. Pierwsz¹ warstwê nale¿y nak³adaæ energicznie, pocieraj¹c przez 10 sekund nas¹-

czony klejem mikroaplikator. Nastêpnie nak³ada siê drug¹ warstwê kleju - z now¹ kropl¹ - na kolejne               

10 sekund, po czym obszar jest delikatnie przedmuchiwany powietrzem przez 10 sekund w celu 

odparowania rozpuszczalnika. Utwardzaæ Ambar APS niebieskim œwiat³em przez 10 sekund.

b)  Cementowanie wk³adów prefabrykowanych: Za pomoc¹ jednorazowego mikroaplikatora na³o¿yæ              

dwie warstwy - po jednej kropli na ka¿d¹ - preparatu do kana³u korzeniowego energicznie pocieraj¹c  

klej o œcianki kana³u przez 10 sekund. Odparowaæ rozpuszczalnik delikatnymi podmuchami  

bezolejowego powietrza przez 10 sekund, a nastêpnie utwardzaæ œwiat³em przez 20 sekund.

Uwaga: Podczas aplikacji kleju do cementowania wk³adu nale¿y unikaæ gromadzenia siê produktu w okolicy 

wierzcho³kowej. Nadmiar kleju w tym rejonie utrudnia odparowanie rozpuszczalnika i polimeryzacjê;

Zalecany czas utwardzania dla tego produktu zale¿y od mocy œwiat³a emitowanego przez u¿ywany sprzêt. 
2Zalecane natê¿enie mocy jednostki œwiat³outwardzaj¹cej wynosi powy¿ej 450 mW/cm , co gwarantuje 

jakoœæ wytworzonego polimeru i jakoœæ ³¹czenia.

1.3  £¹czenie materia³ów wype³nieniowych:

Wykonaæ odbudowê lub cementowanie zgodnie ze szczegó³owymi instrukcjami dotycz¹cymi produktu 

wybranego do zabiegu (¿ywice kompozytowe i/lub cementy).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Ambar APS musi byæ przechowywany w temperaturze od 15° do 30°C / 59° do 86°F.

Chroniæ produkt przed zanieczyszczeniami zewnêtrznymi.

Butelka zawieraj¹ca produkt musi byæ dok³adnie zamkniêta po u¿yciu, aby zapobiec odparowaniu 

rozpuszczalnika.

Nie wystawiaæ produktu na dzia³anie intensywnego œwiat³a lub wysokich temperatur.

Nie u¿ywaæ produktu po up³ywie terminu wa¿noœci.

W celu czyszczenia, Ambar APS mo¿e byæ usuwany za pomoc¹ alkoholu.

Ambar APS traci wa¿noœæ po 3 latach od daty produkcji, która jest podana na pude³ku produktu.



OSTRZE¯ENIE

Nie u¿ywaæ produktu po up³ywie terminu wa¿noœci. W celu prawid³owej utylizacji produktu nale¿y 

postêpowaæ zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w danym kraju. Nie u¿ywaæ ponownie pustych 

opakowañ. 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 szkody powsta³e w wyniku innego u¿ytkowania                       

lub nieprawid³owego obchodzenia siê z produktem. Ponadto u¿ytkownik jest zobowi¹zany do POŒWIADCZENIA         

przed u¿yciem i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e materia³ ten jest zgodny z zamierzonym zastosowaniem, zw³aszcza              

gdy takie zastosowanie nie jest wskazane w niniejszej instrukcji. Opis danych nie stanowi ¿adnej gwarancji, wobec              

czego nie jest wi¹¿¹cy.
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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

Intensywnoœæ œwiat³a dla utwardzania 2> 450 mW/cm

D³ugoœæ fali do utwardzania 400-500 nm

D³ugoœæ utwardzania
10” (uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie)

20” (cementowanie wk³adów prefabrykowanych)

W³aœciwoœci fizyczne 
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