
Ambar Universal APS
STOMATOLOGICZNY SYSTEM ADHEZYJNY

Instrukcja u¿ycia

Samotrawiaj¹cy system adhezyjny do szkliwa i zêbiny.

Tylko do u¿ytku profesjonalnego.

Przeczytaj uwa¿nie wszystkie informacje przed u¿yciem produktu. Zachowaj je do ca³kowitego zu¿ycia 

produktu i/ lub do ostatniego zabiegu na pacjencie.

OPIS PRODUKTU

Ambar Universal APS to samotrawi¹cy, œwiat³outwardzalny system wi¹¿¹cy w jednej butelce (ósma 

generacja), do po³¹czenia struktury zêba (szkliwa i zêbiny) i wype³nieñ. Primer i bond s¹ po³¹czone                 

w jednej butelce. Opcjonalne jest wczeœniejsze u¿ycie ¿elu wytrawiaj¹cego zarówno na szkliwie, jak                      

i zêbinie. Mo¿e byæ wykorzystany w technice samotrawienia, selektywnego trawienia,jak i w technice 

ca³kowitego wytrawiania szkliwa i zêbiny.

Jest stosowany do uzupe³nieñ bezpoœrednich wykonanych z kompozytu i œwiat³outwardzalnych 

glasjonomerów lub poœrednich zwi¹zanych z cementem kompozytowym.Produkt zawiera MDP, dziêki 

czemu mo¿e byæ u¿ywany jako primer do metali i ceramiki.

APS to skrót od Advanced Polymerization System, sk³ada siê z kombinacji ró¿nych fotoinicjatorów,       

które oddzia³uj¹ miêdzy sob¹, wzmacniaj¹c efektywnoœæ œwiat³a emitowanego z lamp polimeryzacyjnych. 

Dodany do ró¿nych materia³ów, zapewnia ró¿norodne korzyœci.

Po w³¹czeniu do sk³adu Ambar Universal APS, APS zwiêksza stopieñ konwersji w warstwie hybrydowej,               

a tym samym  zwiêksza si³ê wi¹zania Bondu i poprawia w³aœciwoœci mechaniczne warstwy klej¹cej

(wiêksza wytrzyma³oœæ kohezyjna). Produkt jest bezbarwny, co zapewnia przewagê wizualn¹, w 

porównaniu z innymi systemami wi¹¿¹cymi. Pozwala to unikn¹æ jakichkolwiek utrudnieñ podczas 

wykonywania uzupe³nienia / cementowania w odcinku przednim.

PREZENTACJA PRODUKTU

Opakowanie zawiera butelkê - 5 ml produktu.

SK£AD PODSTAWOWY

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

fotoinicjatorów (APS), koinicjatory, stabilizatory. Nieaktywne sk³adniki: inert load (silica particles) i etanol.

WSKAZANIA

do wszystkich klas ubytków bezpoœrednich (klasa I, II, III, IV i V),

do adhezyjnego osadzania prac protetycznych (korony, onlay / inlay, licówki, wk³ady wewn¹trzkana³owe, 

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

do naprawy adhezyjnej w ceramice i kompozytach,

stosowany jako Primer do metali lub ceramiki.
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ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI I PRZECIWWSKAZANIA

1.   Przed u¿yciem Ambar upewnij siê, ¿e zêbina jest lekko b³yszcz¹ca (wilgotna), ale nie mokra.

2.  Powietrze u¿ywane podczas ca³ej procedury musi byæ pozbawione oleju i wody.

3.  Czas polimeryzacji zale¿y od mocy œwiat³a emitowanego przez lampê œwiat³outwardzaln¹. Zalecana   

moc lampympolimeryzacyjnej powinna byã wyýsza niý 450 mW/cm2, co gwarantuje jakoúã wytwo-

rzonego polimeru i jakoœæwi¹zania. Intensywnoœæ œwiat³a lampy polimeryzacyjnej musi regularnie byæ 

sprawdzana poprzez radiometr. Zaleca siê, aby pacjent i lekarz u¿ywali okularów ochronnych podczas 

polimeryzacji œwiat³em niebieskim.

4.  Nie nale¿y nak³adaæ zbyt du¿ej iloœci Ambar, aby nie naruszaæ jakoœci adhezji i i zapobiec problemom 

estetetycznym oraz funkcjonalnym. Bondu nie nale¿y nadmiernie osuszaæ powietrzem, aby zapobiec 

pojawieniu siê pêcherzyków powietrza w materiale wi¹¿¹cym.

5.  Nie nale¿y pozostawiaæ Bondu w zasiêgu pacjentów i dzieci.

6.  Nie stosowaæ u pacjentów z nadwra¿liwoœci¹ na monomery metakrylanu. Aby zmniejszyæ ryzyko alergii, 

nale¿y zminimalizowaæ ekspozycjê nieutwardzonego Bondu na tkance zêba.

7.  Wskazane jest noszenie rêkawiczek ochronnych podczas pracy z Bondem. Jeœli produkt przypadkowo 

dostanie siê do oczu lub b³ony œluzowej jamy ustnej, natychmiast przemyæ miejsce wacikiem lub gaz¹,        

a nastêpnie zmyæ obficie wod¹.

8.  Po u¿yciu zamkn¹æ pokrywkê butelki.

9.  W przypadku g³êbokich ubytków powinno siê u¿ywaæ preparatów do ochrony miazgi. Nie  nale¿y  

u¿ywaæ preparatów zawieraj¹cych eugenol, poniewa¿ opóŸniaj¹ one proces utwardzania. Aplikacja 

hemostatyków o wysokim stê¿eniu H2O2 równie¿ mo¿e zak³óciæ proces utwardzania Ambar APS.

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

SKUTKI UBOCZNE

Bond mo¿e powodowaæ reakcje uczuleniowe u pacjentów, którzy s¹ wra¿liwi na jakiekolwiek sk³adnik 

produktu. W takim przypadku, materia³u nie nale¿y u¿ywaæ.

INSTRUKCJA U¯YCIA
Przed rozpoczêciem zabiegu przeczytaj uwa¿nie ostrze¿enia, œrodki ostro¿noœci, przeciwwskazania                    

i mo¿liwe skutki uboczne.

1. METODY APLIKACJI / RÓ¯NE WSKAZANIA

1.1 ŒWIAT£OUTWARDZALNE WYPE£NIENIA BEZPOŒREDNIE W SZKLIWIE I / LUB ZÊBINIE

A.  Profilaktycznie wykonaæ czyszczenie pumeksem stomatologicznym i wod¹ lub strumieniem                      

z wodorowêglanem sodu;.

B.  Przed wyborem koloru wype³nienia nale¿y upewniæ siê, ¿e zêby s¹ czyste i wilgotne.

C.  W razie potrzeby mo¿na zastosowaæ znieczulenie.

D.  Przygotowaæ pole zabiegowe: preferowane jest za³o¿enie koferdamu lub zapewnienie izolacji pola 

operacyjnego zale¿nego od przypadku. S¹ przypadki, w których stosowanie koferdamu jest niezbêdne;

E.  Przygotowanie zêba: Przygotuj ubytek mo¿liwie minimalnie redukuj¹c tkankê zêba.

F.  Nak³adanie Bondu: Patrz szczegó³owa procedura w punktach 2 i 3 niniejszej instrukcji.

1.2 INSTRUKCJA DOTYCZ¥CA UZUPE£NIEÑ POŒREDNICH

A.  Przygotowanie zêba: Preferowane jest za³o¿enie koferdamu lub zapewnienie izolacji pola operacyjnego 

zale¿nego od przypadku. Przy preparacji poddzi¹s³owej u¿yæ nici retrakcyjnych, aby unikn¹æ 

kontaminacji.

B.  Prawid³owo wyczyœciæ preparacje pumeksem stomatologicznym i szczoteczk¹ polersk¹/ gumk¹ 

polersk¹.

C.  Przygotowanie wewnêtrznej powierzchni prac protetycznych: Powinno siê przestrzegaæ zaleceñ 

zgodnych z klasyfikacj¹ materia³u i postêpowaæ zgodnie z zaleceniami producenta dotycz¹cymi procesu 

cementowania.

D.  Nak³adanie Bondu: Patrz szczegó³owa procedura w punkcie 3 niniejszej instrukcji.



1.3 INSTRUKCJA DOTYCZ¥CA WK£ADÓW KORZENIOWYCH

A.  Wykonaj zdjêcie radiologiczne (zdjêcie oko³owierzcho³kowe), aby sprawdziæ wykonane leczenie 

endodontyczne.

B.  Przygotuj pole zabiegowe,preferowane u¿ycie koferdamu.

C.  Usuñ czêœciowo gutaperkê z kana³u korzeniowego przy u¿yciu okreœlonego wiert³a lub odpowiednich 

narzêdzi. Pozostawiaj¹c 3 do 5 mm gutaperki w okolicy wierzcho³kowej, dla zachowania szczelnoœci 

wype³nienia endodontycznego.

D.  Wybierz prefabrykowany sztyft (np. White Post DC - FGM) odpowiedni do œrednicy kana³u 

korzeniowego.

E.  Przygotuj kana³ korzeniowy za pomoc¹ odpowiedniego wiert³a, aby go dopasowaæ do kszta³tu sztyftu. 

Unikaj niepotrzebnego usuwania struktury zêba. W przypadku White Post DC lub DCE (FGM) u¿yj 

wierte³ White Post DC lub DCE (FGM) w zale¿noœci od œrednicy wybranego wk³adu.

F.  Nak³adanie Bondu: Patrz szczegó³owa procedura w punktach 2 i 3 niniejszej instrukcji.

2. PRZYGOTOWANIE ZÊBA

2.1 Metoda samowytrawiania

A.  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: nie ma potrzeby wczeœniejszego wytrawiania szkliwa/zêbiny.

B.  Cementowanie wk³adów: nie ma potrzeby wczeœniejszego wytrawianie szkliwa/zêbiny.

2.2 Metoda selektywnego trawienia szkliwa

A.  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: na powierzchniê szkliwa zaaplikowaæ kwas fosforowy 37%. 

Pozostawiæ na 15 sekund, sp³ukaæ i osuszyæ. Ubytek powinien pozostaæ wilgotny, nie przesuszony.

B.  Cementowanie wk³adów: nie ma potrzeby wczeœniejszego wytrawianie zêbiny.

2.3 Metoda ca³kowitego wytrawiania

A.  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: na powierzchniê szkliwa i zêbiny zaaplikowaæ kwas fosforowy 

37%, zale¿nie od typu preparacji. Pozostawiæ na 15 sekund, sp³ukaæ i osuszyæ. Zêbina powinna pozostaæ 

wilgotna, nie przesuszona, ale na powierzchni ubytku nie mo¿e pozostaæ nagromadzona woda. Jeœli jest 

konieczne ponowne nawil¿enie zêbiny w celu na³o¿enia systemu adhezyjnego, u¿yj do tego wacików  

zwil¿onych wod¹ destylowan¹ lub chlorheksydyn¹ 2%. Poprzez ponowne zwil¿enie zêbiny szkliwo 

równie¿ zostanie nawil¿one.

B.  Cementowanie wk³adów korzeniowych: zaaplikowaæ kwas fosforowy 37% do kana³u korzeniowego             

i na powierzchniê pozosta³ego zêba. Pozostawiæ na 15 sekund, sp³ukaæ i osuszyæ, usun¹æ nadmiar wody  

z kana³u s¹czkami papierowymi.

3. APLIKACJA BONDU

3.1  Uzupe³nienia bezpoœrednie i poœrednie: Ambar Universal APS nanieœæ do pojemnika dappen lub 

bezpoœrednio na jednorazowy mikroaplikator. Na³o¿yæ dwie warstwy Ambar (jedn¹ kroplê na ka¿d¹ 

warstwê) na lekko zwil¿on¹ powierzchniê zêba. Pierwsz¹ warstwê nak³adaæ energicznie, wcieraj¹c 

produkt pêdzelkiem przez 10 s. Drug¹ warstwê (z now¹ kropl¹) nak³adaæ kolejne 10 s. Nastêpnie obszar 

delikatnie osuszyæ powietrzem przez 10 s. Utwardzaæ Ambar Universal APS niebieskim œwiat³em przez  

10 s.

3.2 Cementowanie wk³adów korzeniowych: Aplikowaæ dwie warstwy Ambar Universal APS (jedn¹ kroplê     

na ka¿d¹ warstwê) za pomoc¹ mikroaplikatora, wcieraj¹c energicznie Ambar przez 10 s w œcianki kana³u. 

Delikatnie osuszaæ powietrzem (wolnym od oleju) przez 10 s, a nastêpnie utwardziæ lamp¹ przez 20 s. 

UWAGA: Podczas cementowania sztyftów unikaæ gromadzenia siê produktu Ambar w okolicy wierzcho³-

kowej. Nadmiar Bondu w tym obszarze zagra¿a polimeryzacji i odparowaniu œrodka rozpuszczaj¹cego.

3.3 Jako Primer do metali lub ceramiki niewytrawianej: Wewnêtrzne powierzchnie prac protetycznych 

piaskowaæ, umyæ i osuszyæ strumieniem powietrza. Za pomoc¹ jednorazowego mikroaplikatora wetrzeæ 

Ambar Universal APS w wewnêtrzn¹ powierzchniê przygotowanej pracy protetycznej i pozostawiæ na  

15 s, a nastêpnie delikatnie osuszaæ przez 10s. Nie utwardzaæ lamp¹. Na³o¿yæ cement na wewnêtrzn¹ 

powierzchniê pracy protetycznej.



3.4 Jako Primer do ceramiki wytrawianej: Aplikacja Ambar Universal APS jak powy¿ej w punkcie 3.3  

jednak zamiast piaskowania powierzchni pracy protetycznej musi byæ ona wytrawiona kwasem 

fluorowodorowym oraz przejœæ proces silanizacji. Podczas wytrawiania i silanizacji ceramiki nale¿y 

stosowaæ siê do zaleceñ producenta.

Czas utwardzania zale¿y od mocy œwiat³a emitowanego przez u¿ywan¹ lampê polimeryzacyjn¹. 

Zalecana lampa polimeryzacyjna powinna mieæ moc powy¿ej 450mW/ cm2, co gwarantuje jakoœæ 

generowanego polimeru i jakoœæ wytworzonych wi¹zañ.

4. KLEJENIE MATERIA£ÓW RESTORACYJNYCH

Wype³nienie wykonaæ lub cementowaæ zgodnie z zaleceniami instrukcji, wybranego do zabiegu produktu 

(materia³y kompozytowe i / lub cementy).

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Ambar Universal APS nale¿y przechowywaæ w temperaturach od 5oC do 25oC / 41oF - 77oF.

Nale¿y chroniæ produkt przed zanieczyszczeniem zewnêtrznym;

Butelkê zawieraj¹c¹ Bond nale¿y starannie zamkn¹æ po u¿yciu, aby zapobiec odparowaniu 

rozpuszczalnika.

Nie nara¿aæ produktu na dzia³anie intensywnego œwiat³a lub wysokiej temperatury.

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

Do oczyszczenia z produktu Ambar Universal APS mo¿na u¿yæ alkoholu.

Data wa¿noœci produktu Ambar Universal APS up³ywa po 2 latach od daty produkcji przedstawionej             

na opakowaniu.

OSTRZE¯ENIA

Nie u¿ywaj produktu po up³ywie terminu wa¿noœci. Aby zutylizowaæ produkt, postêpuj zgodnie z przepisami 

obowi¹zuj¹cymi w twoim kraju. Nie u¿ywaæ ponownie pustych opakowañ. Trzymaj z dala od dzieci

Ten materia³ zosta³ wyprodukowany wy³¹cznie do u¿ytku dentystycznego i nale¿y go stosowaæ zgodnie z instrukcj¹ 

producenta.Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane innymi zastosowaniami lub nieumiejêt-

noœci¹ korzystania z produktu. Ponadto u¿ytkownik jest zobowi¹zany do udowodnienia, czy ten materia³ jest zgodny           

z zamierzonym przez niego zastosowaniem i ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za u¿ycie niewskazane w tej instrukcji. 

Opis produktu nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji i nie jest wi¹¿¹cy.

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

01/2021

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
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