
Vittra APS Unique
UNIWERSALNY KOMPOZYT DO WSZYSTKICH 

ODCIENI ZÊBA

Instrukcja u¿ycia

Uniwersalny, œwiat³outwardzalny kompozyt do wszystkich odcieni zêba.

Tylko do u¿ytku profesjonalnego.

Przed u¿yciem produktu przeczytaj uwa¿nie wszystkie informacje zawarte w instrukcji. Zachowaj je do 

ca³kowitego zu¿ycia produktu i/ lub do ostatniego zabiegu na pacjencie.

OPIS PRODUKTU

Vittra Unique to uniwersalny, œwiat³outwardzalny kompozyt do wszystkich odcieni zêba, idalny do 

stosowania przy odbudowach w odcinku przednim i bocznym, zalecany do wszystkich klas ubytków. 

Kompozyt jest nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, wagowo zawiera od 72% do 80%  

wype³niacza nieorganicznego (objêtoœciowo 52% do 60%). Powy¿sze w³aœciwoœci wp³ywaj¹ zarówno               

na mechaniczne, jak i estetyczne cechy, czyli dobr¹ polerowalnoœæ i jej d³ugotrwa³y efekt. Vittra Unique         

nie zawiera w swojej formule Bis-GMA ani Bis-EMA, co oznacza, ¿e jest produktem wolnym od bisfenolu A 

(BPA).

Kompozyt posiada system fotoinicjacji APS.

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

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

System APS dodany do ró¿nych materia³ów zapewnia ró¿norodne korzyœci. APS zapewnia doskona³¹ si³ê 

polimeryzacji, zwy¿sza stopieñ konwersji, uzyskuj¹c lepsz¹ stabilnoœæ w œwietle pokojowym i zapewniaj¹c 

wiêcej czasu na modelowanie wype³nienia.

 

DOSTÊPNOŒÆ

1 strzykawka zawiera 2 g i 4 g produktu.

SK£AD PODSTAWOWY

Sk³adniki aktywne:  mieszanina monomerów metakrylanowych, fotoinicjatory (APS), koinicjatory, 

stabilizatory i silany.

Sk³adniki nieaktywne: boron-aluminum-silicate glass (szk³o borowo-glinowo-krzemianowe).

WSKAZANIA

Kompozyt jest wskazany do stosowania w zêbach sta³ych i mlecznych:

Bezpoœrednie uzupe³nienia w odcinku przednim  oraz bocznym, wszystkie klasy ubytków: I, II, III, IV, V i VI.

OSTRZE¯ENIA

Produkt u¿ywaj zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.

Unikaj kontaktu niespolimeryzowanego produktu ze skór¹, b³on¹ œluzow¹ lub oczami, mo¿e to prowadziæ 

do reakcji nadwra¿liwoœci z uwagi na zawartoœæ w produkcie metakrylanu. U¿ywaj wszystkich œrodków 
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ochrony podczas pracy z produktem.

Unikaj stosowania materia³ów zawieraj¹cych eugenol, takich jak tymczasowe materia³y wype³niaj¹ce           

lub restoratywne, poniewa¿ mog¹ one hamowaæ czas utwardzania kompozytu.

Przy g³êbokich ubytkach, zabezpiecz miazgê lub jej okolice preparatem na bazie wodorotlenku wapnia. 

Kompozyt jest wra¿liwy na œwiat³o, po u¿yciu dobrze zamknij strzykawkê. Kompozyt stosuj zaraz po 

wyciœniêciu ze strzykawki.

Personel medyczny oraz pacjent powinni u¿ywaæ okularów ochronnych podczas polimeryzacji 

kompozytu.

Produktu nie wolno po³ykaæ ani wdychaæ. W zaistnia³ym przypadku nale¿y poszukaæ pomocy medycznej;

Nie powinno siê stosowaæ Vittra Unique, jeœli nie jest mo¿liwe zapewnienie suchego pola zabiegowego  

lub nie przestrzega siê techniki opisanej w instrukcji.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosuj preparatu, jeœli pacjent jest uczulony na któr¹kolwiek substancjê w sk³adzie. W przypadku 

reakcji alergicznej, natychmiast zaprzestaæ stosowania produktu i jeœli to konieczne, poszukaæ pomocy 

medycznej.

SKUTKI UBOCZNE

Produkt zawiera monomery metakrylanu, które mog¹ wywo³ywaæ reakcje alergiczne u pacjentów 

wra¿liwych te substancje.

INSTRUKCJA U¯YCIA

Przeczytaj uwa¿nie ostrze¿enia, œrodki ostro¿noœci i przeciwwskazania i skutki uboczne przed u¿yciem 

produktu.

Sposób nak³adania produktu

1.   Odizoluj pole zabiegowe. Izolacja musi gwarantowaæ pole wolne od wilgoci z dobr¹ widocznoœci¹. 

Preferowana jest ca³kowita izolacja i zalo¿enie koferdamu.

2.  Przygotuj ubytek zgodnie z technik¹ adhezji.

3.  Wykonaj trawienie kwasem fosforowym tkanek (szkliwa i zêbiny). Nastêpnie obficie sp³ucz, usuwaj¹c 

kwas z powierzchni ubytku i delikatnie osusz szkliwo, pozostawiaj¹c wilgotn¹ zêbinê.

4.  Nak³adaj system wi¹¿¹cy zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Aplikacja kompozytu i fotopolimeryzacja*.

W przypadku maskowania przebarwieñ zêbów, powsta³ych np. z powodu wytworzenia siê zêbiny 

trzeciorzêdowej, przebarwienia amalgamatem lub przebarwienia innego pochodzenia, nanieœ najpierw 

kompozyt w odcieniu zêbiny (np.Vittra APS, odcienie DA1, DA2 itp.) o warstwie 1-2 mm w celu zakrycia 

przebarwienia (lub innego maskuj¹cego materia³u opakerowego).

Do ubytku wprowadŸ kompozyt, zalecana jest technika warstwowa, która umo¿liwia lepsz¹ wydajnoœæ 

kompozytu. Jedna utwardzana warstwa Vittra Unique nie powinna przekraczaæ 1,5 mm.

*  Odbudowa wykonana z Vittra Unique mo¿e wydawaæ siê pó³przezierna, kiedy nie jest odpowiednio 

otoczona œcian¹ ubytku. Kompozyt bêdzie naœladowaæ odcieñ z¹ba tylko po fotopolimeryzacji. Podczas 

modelowania mo¿e przybieraæ odcieñ bardziej kryj¹cy.

6.  Ubytek wype³niaj warstwowo, a¿ do zakoñczenia wype³nienia.

7.  Mo¿na zastosowaæ œrodek blokuj¹cy tlen na wierzchniej warstwie uzupe³nienia (ostatniej warstwie),         

aby odizolowaæ kompozyt od powietrza, co uefektywni proces polimeryzacji Vittra Unique i poprawi 

jego blask.

8.  Do wykañczania mo¿na u¿yæ dysków wykañczaj¹cych Diamond Pro (FGM) lub koñcówek diamentowych, 

a do polerowania Diamond Flex dysków filcowych (FGM) z past¹ Diamond Excel (FGM).

Uwaga: wa¿ne jest sprawdzenie okluzji.

Uzupe³nienia w supra-okluzji powoduj¹ nadmierny stres na zêbie i odbudowie, co mo¿e powodowaæ ból.  

Nie nale¿y pozostawiaæ wype³nieñ w infra-okluzji.
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KOMPIULA

1.   W³ó¿ kompiule w prawid³owy sposób do dozownika, tak aby by³ gotowy do u¿ycia.

2.  Zdejmij kapturek z kompiuli i wyciœnij kompozyt do ubytku, wywieraj¹c lekki nacisk na pistolet 

aplikacyjny.

3.  Po wykonaniu odbudowy (w warstwach) nie u¿ywaj kapsu³ki ponownie.

WYTYCZNE STOSOWANIA WED£UG KLAS UBYTKÓW

Ubytki klasy I, II, V i VI: w przypadku silnych przebarwieñ zastosuj najpierw materia³ opakerowy lub inny 

kompozyt kryj¹cy na zaciemnione miejsce, a nastêpnie kontynuuj uzupe³nienie technik¹ warstwow¹ za 

pomoc¹ Vittra APS Unique.

Ubytki klasy III i IV (bez tylnej œciany wspieraj¹cej kolor): utwórz warstwê, która bêdzie s³u¿yæ jako tylni 

podk³ad do odbudowy i dokoñcz pozosta³¹ czêœæ odbudowy Vittra APS Unique technik¹ warstwow¹.

CZAS FOTOPOLIMERYZACJI

Technika warstwowa: ka¿da 1,5 mm warstwa powinna byæ utwardzana przez 20 sekund.

*  Zalecana lampa do utwardzania powinna mieæ moc minimum 450 mW/cm2 i d³ugoœæ fali w zakresie    

   400-500 nm.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Produkt nale¿y przechowywaæ w oryginalnym, zamkniêtym opakowaniu;

Chroniæ produkt przed bezpoœrednim dzia³aniem promieni s³onecznych;

Produkt przechowywaæ w temperaturze od 5 °C do 30 °C / 41 F i 86 F.

Najlepsza temperatura do aplikacji wynosi od 20 do 25 °C.

Uwaga: jeœli produkt jest przechowywany w lodówce, najlepiej wyj¹æ go oko³o 15 minut przed u¿yciem.

           

OSTRZE¯ENIA

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

z instrukcj¹ producenta.

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

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

Trzymaæ z dala od dzieci.

TERMIN WA¯NOŒCI

Wydrukowano na opakowaniu produktu.

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, niew³aœciwym 

przechowywaniem lub nieumiejêtnoœci¹ korzystania z produktu. Ponadto u¿ytkownik jest zobowi¹zany do udowodnienia, 

czy ten materia³ zosta³ u¿yty zgodnie 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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