
Opus Bulk Fill Flow APS
P£YNNY, ŒWIAT£OUTWARDZALNY KOMPOZYT

Instrukcja u¿ycia

P³ynny, œwiat³outwardzalny kompozyt.

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

Opus Bulk Fill Flow APS to p³ynny, œwiat³outwardzalny kompozyt typu bulk fill. Przeznaczony jest do 

stosowania jako podk³ad typu liner i podk³ad typu base do wype³nieñ w odcinku bocznym. Kompozyt 

zawiera oko³o 68% wype³niacza i wykazuje wystarczaj¹c¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ do stosowania pod 

uzupe³nienia bezpoœrednie. Ostatni¹ warstwê wype³nienia (min. 2 mm gruboœci) nale¿y wype³niæ 

konwencjonalnym kompozytem na bazie metakrylanu. 

PREZENTACJA PRODUKTU

Opakowanie zawiera: 1 strzykawkê z NET WT. 0,07 OZ (2 g) kompozytu i 10 aplikatorów.

SK£AD

Sk³adniki aktywne:  Monomery dimetakrylanu uretanu, stabilizatory, fotoinicjatory (APS) i koinicjator.

Sk³adniki nieaktywne: nieorganiczny wype³niacz silanizowanego dwutlenku krzemu, stabilizatory i 

pigmenty.

WSKAZANIA

Podk³ad typu base lub typu liner w wype³nieniach bezpoœrednich.

Ma³e, podatne na obci¹¿enia wype³nienia klasy I.

Uszczelnianie bruzd i zag³êbieñ.

Preparacja technik¹ tunelow¹.

Naprawa uszkodzeñ w szkliwie.

£¹czenie/klejenie fragmentów zêba.

Naprawy w wype³nieñ kompozytowych.

Naprawa niepróchnicowych zmian przyszyjkowych.

Odbudowa zrêbu korony zêba (Core build-up).

ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI I PRZECIWWSKAZANIA

Produkt przeznaczony wy³¹cznie do u¿ytku stomatologicznego.

Przeczytaj uwa¿nie zalecenia i instrukcje u¿ycia.

U¿ywaj APS Opus Bulk Fill Flow tylko zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji u¿ycia.

Nie nale¿y stosowaæ APS Opus Bulk Fill Flow APS u pacjentów ze stwierdzon¹ alergi¹  na akrylany.                 

W przypadku  alergii przerwij leczenie i zaleæ pacjentowi kontakt z lekarzem.
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Aby zminimalizowaæ ryzyko podra¿nienia okolic miazgi, nale¿y zabezpieczyæ je preparatem na bazie 

wodorotlenku wapnia.

Aby unikn¹æ reakcji alergicznych na monomer metakrylanowy, zaleca siê noszenie rêkawiczek 

ochronnych.

W przypadku kontaktu materia³u Opus Bulk Fill Flow APS ze skór¹, nale¿y dok³adnie przemyæ j¹ wod¹            

z myd³em.

W przypadku kontaktu z oczami dok³adnie przemyæ je wod¹ i natychmiast skontaktowaæ siê z lekarzem.

Pacjent i lekarz powinni u¿ywaæ okularów ochronnych podczas polimeryzacji œwiat³em niebieskim.

Nie powinno siê stosowaæ Opus Bulk Fill Flow APS, jeœli nie jest mo¿liwe zapewnienie suchego pola 

operacyjnego lub nie przestrzega siê techniki opisanej w instrukcji. 

Substancje zawieraj¹ce eugenol lub nadtlenek wodoru hamuj¹ polimeryzacjê materia³ów z³o¿onych.              

Z tego powodu nale¿y unikaæ ich stosowania w po³¹czeniu z Opus Bulk Fill Flow APS.

Opus Bulk Fill Flow APS nie nale¿y po³ykaæ ani wdychaæ. W zaistnia³ym przypadku nale¿y poszukaæ 

pomocy medycznej.

Za³¹czone koñcówki mikroaplikatorów s¹ przeznaczone do jednorazowego u¿ytku, nale¿y wyrzuciæ je   

po zabiegu.  

Po u¿yciu nale¿y umieœciæ now¹ nasadkê na strzykawce. Kontakt ze œlin¹ i krwi¹ podczas wykonywania 

wype³nienia mo¿e zak³óciæ adhezjê materia³u. Zalecane jest stosowanie koferdamu lub wzglêdnej izolacji.

SKUTKI UBOCZNE

Kontakt produktu z miazg¹ lub aplikacja go w jej pobli¿u mo¿e prowadziæ do nadwra¿liwoœci. Aby 

zminimalizowaæ ryzyko podra¿nienia okolic miazgi, nale¿y zabezpieczyæ je preparatem na bazie 

wodorotlenku wapnia.

W przypadku reakcji alergicznych na produkt nale¿y zaprzestaæ jego u¿ycia. Opus Bulk Fill Flow APS jest 

przeciwwskazany u pacjentów uczulonych lub nadwra¿liwych na metakrylan i jego pokrewne monomery.

Produkt mo¿e podra¿niaæ oczy i skórê. Kontakt z oczami mo¿e  spowodowaæ podra¿nienie lub 

uszkodzenie rogówki.

Kontakt ze skór¹: mo¿liwe podra¿nienie lub reakcja alergiczna. Na skórze mo¿e byæ widoczna czerwona 

wysypka.

INSTRUKCJA U¯YCIA

Uwaga 1

Opus Bulk Fill Flow APS zaleca siê stosowaæ zgodnie z technik¹ adhezji. Produkt jest kompatybilny ze 

wszystkimi technikami adhezji.

Uwaga 2

Nale¿y stosowaæ opus Bulk Fill Flow APS razem z konwencjonalnymi kompozytami na bazie metakrylanu, 

które powinny byæ nak³adane jako ostatnia warstwa wype³nienia.

1.   Opracuj ubytek i ca³kowicie zabezpiecz z¹b przed zanieczyszczeniami oraz wilgoci¹. Jeœli ubytek jest 

zbyt g³êboki, u¿yj podk³adu na bazie wodorotlenku wapnia.

2.  Jeœli ubytek obejmuje powierzchnie styczne zêbów (klasa II), u¿yj formówki i klinów miêdzyzêbowych,           

w celu zapewnienia odpowiedniego kontaktu.

3.  Wytrawianie i aplikacja systemów ³¹cz¹cych powinny byæ przeprowadzone zgodnie z instrukcjami 

stosowania i zaleceniami producenta tych materia³ów. Opus Bulk Fill Flow APS jest kompatybilny ze 

wszystkimi technikami adhezji. Po tym etapie przejdŸ do nastêpnego kroku, aplikacja kompozytu.

4.1  Opus Bulk Fill Flow APS nale¿y nak³adaæ bezpoœrednio za pomoc¹ koñcówki aplikacyjnej. Koñcówkê 

nale¿y mocno nakrêciæ na strzykawkê.

4.2  Po mocnym zamocowaniu koñcówki aplikacyjnej na³ó¿ niewielk¹ iloœæ kompozytu na szklan¹ p³ytkê         

lub na bloczek do mieszania. To zagwarantuje, usuniêcie ze strzykawki pêcherzyków powietrza, 

pozostawiaj¹c materia³ gotowy do u¿ycia.

4.3  Na³ó¿ Opus Bulk Fill Flow APS nale¿y aplikowaæ w warstwach o maksymalnej gruboœci 4 mm. 

Nak³adanie rozpocz¹æ nale¿y w najg³êbszej czêœci ubytku, dozuj¹c materia³ w taki sposób, aby 



koñcówka aplikatora by³a na tym samym poziomie lub tu¿ nad nak³adan¹ warstw¹. Nie wolno zanurzaæ 

koñcówki w materiale podczas aplikacji;

4.4 Ka¿d¹ warstwê nale¿y utwardzaæ lamp¹ polimeryzacyjn¹ przez 20 sekund. Zalecana lampa do 

utwardzania powinna mieæ moc minimum 450 mW/cm2 w zakresie 400-500 nm; 

4.5 Wype³niaj ubytek, a¿ pozostanie 2 mm lub wiêcej do powierzchni okluzyjnej. Jako ostatni¹ warstwê 

na³ó¿ konwencjonalny kompozyt na bazie metakrylanu lub kompozyt do wype³nieñ w odcinku 

bocznym.

5.   SprawdŸ kontakty okluzyjne i przejdŸ do opracowania i wypolerowanie wype³nienia.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem promieni s³onecznych, aby nie dopuœciæ do przedwczesnego 

utwardzania produktu. 

Przechowywaæ w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturach od 5 °C do 27 °C. (41 °F i 80,6 °F). 

Przed u¿yciem pozwoliæ materia³owi osi¹gn¹æ temperaturê pokojow¹.

Chroniæ przed wilgoci¹. 

Nie zamra¿aæ.

Nie u¿ywaæ po up³ywie daty wa¿noœci.

TERMIN WA¯NOŒCI

Wydrukowano na opakowaniu produktu.

OSTRZE¯ENIA

Wszelkie produkty dentystyczne powinny byæ u¿ywane wy³¹cznie przez dentystów, techników 

dentystycznych i autoryzowane laboratoria stomatologiczne. Nie nale¿y u¿ywaæ produktu po up³ywie 

terminu wa¿noœci.

Aby zutylizowaæ produkt, postêpuj zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi w twoim kraju. Przechowywaæ       

w miejscu niedostêpnym dla dzieci.

Nale¿y unikaæ kontaktu niespolimeryzowanego materia³u Opus Bulk Fill Flow APS ze skór¹, b³on¹ œluzow¹       

i oczami gdy¿ mo¿e on spowodowaæ niewielkie podra¿nienie i prowadziæ do reakcji nadwra¿liwoœci na 

metakrylany.

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.
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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
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