
Vittra APS
ŒWIAT£OUTWARDZALNA ¯YWICA KOMPOZYTOWA

Instrukcja u¿ycia

Œwiat³outwardzalna ¿ywica kompozytowa.

Wy³¹cznie do u¿ytku profesjonalnego.

Prosimy uwa¿nie przeczytaæ wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji. PROSIMY ZACHOWAÆ ten 

dokument do wgl¹du przynajmniej do czasu ukoñczenia stosowania produktu i/lub do czasu zakoñczenia 

interakcji miêdzy produktem a ostatnim pacjentem.

OPIS PRODUKTU

Vittra APS jest wysoce estetyczn¹, œwiat³outwardzaln¹ ¿ywic¹ kompozytow¹ zalecan¹ do wype³nieñ 

wszystkich klas w zêbach przednich i bocznych. Kompozyt jest radioprzezroczysty; jego cz¹stki 

wype³niaj¹ce sk³adaj¹ siê z kul kompleksu cyrkonowego o œredniej wielkoœci cz¹stek ³adunku 200 nm,                  

z ca³kowitym ³adunkiem nieorganicznym wynosz¹cym 72% do 82% wagowo (52% do 60% objêtoœciowo). 

Cechy te przyczyniaj¹ siê do poprawy w³aœciwoœci zarówno mechanicznych, jak i estetycznych, o czym 

œwiadczy ³atwoœæ uzyskania odpowiedniego polerowania oraz d³ugotrwa³y po³ysk powierzchni. Formu³a 

Vittra APS jest wolna od Bis- GMA i Bis-EMA, zgodnie z obecnym trendem produktów wolnych od  

Bisfenolu A (BPA).

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.

W przypadku Vittra APS, g³ówna zaleta dodana przez APS to redukcja lub eliminacja wizualnej zmiany 

odcienia i nieprzezroczystoœci przed/po utwardzaniu œwiat³em, co zwiêksza przewidywalnoœæ wyniku. 

Innym czynnikiem jest to, ¿e pomimo bardzo ma³ego stê¿enia kamforchinonu- o ¿ó³tawym zabarwieniu              

- APS ma du¿¹ si³ê polimeryzacji, co pozwala na wiêkszy stopieñ konwersji. System APS jest aktywowany 

przez ka¿dy typ jednostki œwiat³outwardzaj¹cej dostêpnej na rynku, nawet przez te o mniejszej mocy lub 

w¹skim zakresie d³ugoœci fali.

Zawarty w kompozycie system œwiat³outwardzalny APS (Advanced Polymerization System) umo¿liwia 

polimeryzacjê bez zauwa¿alnej wizualnie zmiany koloru i nieprzezroczystoœci po utwardzeniu oraz 

wyd³u¿enie czasu pracy w œwietle otoczenia.

System APS zapewnia materia³om wy¿sz¹ stabilnoœæ w œwietle otoczenia, zapewnia d³u¿szy czas pracy               

z materia³ami wra¿liwymi na œwiat³o i umo¿liwia minimaln¹* zmianê odcienia/nieprzezroczystoœci 

œwiat³outwardzalnych materia³ów ¿ywicznych, co zapewnia wiêksz¹ przewidywalnoœæ estetycznych 

uzupe³nieñ protetycznych.

*  Zmiana koloru niewidoczna go³ym okiem.



Gama odcieni i opcji krycia pozwala na skuteczne stosowanie techniki rozwarstwiania, która wraz z innymi 

cechami oferuje maksymaln¹ estetykê i œwietn¹ imitacjê naturalnych zêbów. Vittra APS oferuje unikalne 

cechy w jednym produkcie, zapewniaj¹c niesamowite rezultaty.

SK£AD PODSTAWOWY

Sk³adniki aktywne: mieszanina monomerów metakrylanu, kompozycja fotoinicjuj¹ca (APS), koinicjatory, 

stabilizator i silan.

Sk³adniki nieaktywne: cz¹steczki ³adunku cyrkonu, krzemionka i pigmenty.

DOSTÊPNE FORMY PRODUKTU

SprawdŸ dostêpnoœæ produktu w swoim kraju.

Uzupe³nienie:

Strzykawka 4 g: DA1, DA2, DA3, DA3,5, EA1, EA2, EA3, EB1, E- Bleach.

Strzykawka 2 g: DA0, DA4, DA5, VM, VH, Trans OPL, Trans N.

Zestaw podstawowy: DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, Trans N + Ambar APS + Condac 37.

Kapsu³ki: opakowanie zawieraj¹ce 20 kapsu³ek po 0,2 g ka¿da.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Kompozyt nadaje siê do stosowania w zêbach sta³ych i mlecznych:

Bezpoœrednie uzupe³nienia protetyczne w zêbach przednich i bocznych (I, II, III, IV, V, VI).

Bezpoœrednie licówki kompozytowe.

Cementowanie fragmentów zêbów.

Budowa rdzenia.

Szynowanie zêbów.

Zamkniêcie lub zmniejszenie diastemy.

Modyfikacja kszta³tu zêbów (np.: zêby sto¿kowate).

Naprawy porcelany/kompozytu.

Uzupe³nienia poœrednie, takie jak wk³ady, nak³ady i licówki.

Tabela 1: Dostêpnoœæ odcieni, zawartoœæ, czas œwiat³outwardzania i przezroczystoœæ.
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Zêbina

Szkliwo

Efekt Przezroczystoœæ (%)

Wartoœæ

DA0 

DA1 

DA2 

DA3 

DA3,5 

DA4 

DA5

2 g

4 g

4 g

4 g

4 g

2 g

2 g

40 s 45 - 50

EA1 

EA2 

EA3 

EB1

E-Bleach

4 g

4 g

4 g

4 g

4 g

20 s 55 - 60

Trans OPL 

Trans N

2 g

2 g
20 s

72 - 76

80 - 84

VM 

VH

2 g

2 g
20 s 72 - 79

Kategoria Odcienie Iloœæ
Czas 
œwiat³outwardzania*

Przezroczystoœæ 
(%)

*  Przy zastosowaniu jednostki úwiatùoutwardzajàcej o mocy 700 mW/cm² i d³ugoœci fali 400 do 500 nm.



ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI I PRZECIWWSKAZANIA

Produkt jest przeznaczony do u¿ytkowania wy³¹cznie zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹ obs³ugi.

Nie nale¿y stosowaæ produktu, jeœli pacjent jest uczulony na któr¹kolwiek z substancji obecnych                       

w sk³adzie. W przypadku wyst¹pienia reakcji alergicznych nale¿y zaprzestaæ stosowania produktu                   

i w razie potrzeby zasiêgn¹æ porady lekarskiej.

Unikaæ kontaktu nieutwardzonej ¿ywicy ze skór¹, b³onami œluzowymi i oczami, poniewa¿ mo¿e ona 

dzia³aæ dra¿ni¹co ze wzglêdu na obecnoœæ metakrylanów. Zaleca siê noszenie wszystkich w³aœciwych 

œrodków ochrony osobistej podczas u¿ywania produktu.

Unikaæ stosowania materia³ów zawieraj¹cych eugenol, takich jak podk³ady lub tymczasowe materia³y 

wype³nieniowe, poniewa¿ utrudniaj¹ one prawid³owe utwardzanie produktu œwiat³em.

W przypadku wype³niania g³êbokich ubytków nale¿y zastosowaæ materia³ podk³adkowy (np. wodoro-

tlenek wapnia) na œcianê miazgi.

Kompozyt jest wra¿liwy na œwiat³o, dlatego nale¿y pamiêtaæ o odpowiednim zamkniêciu strzykawki,            

gdy produkt nie jest u¿ywany. ¯ywicê nale¿y zu¿yæ zaraz po jej wyciœniêciu ze strzykawki; podczas 

utwardzania kompozytu œwiat³em nale¿y u¿ywaæ okularów ochronnych.

Produkt nie mo¿e byæ po³ykany ani zasysany. W takim przypadku nale¿y zwróciæ siê o pomoc lekarsk¹.

U¿ycie produktu jest przeciwwskazane, gdy nie mo¿na utworzyæ suchego pola lub gdy nie mo¿na 

przestrzegaæ prawid³owej techniki.

SKUTKI UBOCZNE

Produkt zawiera monomery metakrylanu, które mog¹ powodowaæ podra¿nienia lub lekkie reakcje alergiczne 

u osób wra¿liwych na te substancje. 

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.

PRZYGOTOWANIE ODCIENIA

Przed przygotowaniem odcienia kompozytu zgodnego z naturalnym odcieniem zêbów nale¿y wykonaæ 

profilaktykê stomatologiczn¹. Zêby powinny byæ czyste i nawil¿one, bez izolacji, poniewa¿ odwodnienie 

mo¿e zmieniæ odcieñ.

Przy rejestracji odcienia, nale¿y stosowaæ przewodnik odcieni VITA Classical lub VITTRA APS.
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LED

1400

1200

700

Efekt przezroczystoœci / Wartoœæ

Efekt przezroczystoœci / Wartoœæ

Efekt przezroczystoœci / Wartoœæ

5

20

20

1,6

2,7

2,4

Szkliwo

Szkliwo

Szkliwo

10

20

30

1,8

2,1

1,8

Zêbina

Zêbina

Zêbina

15

40

40

1,6

2,2

1,5

Typ œwiat³a
Intensywnoœæ 

2(mW/cm )
Kategoria

Czas 
utwardzania (sek)

G³êbokoœæ 
1przyrostu (mm)

1  G³êbokoœæ przyrostu okreœlono na podstawie wyników badañ wykonanych zgodnie z norm¹ ISO 4049, 

   gdzie wartoœæ rzeczywista zosta³a podzielona przez 2.



ZASTOSOWANIE PRODUKTU

1.   Odizolowaæ pole operacyjne. Izolacja powinna gwarantowaæ pole operacyjne wolne od wilgoci, czyste              

i widoczne podczas ca³ej procedury. W razie potrzeby nale¿y zastosowaæ ca³kowit¹ izolacjê (zaporê).

2.  Przygotowaæ obszar do wykonania uzupe³nieñ adhezyjnych.

3.  Wytrawiæ tkanki (szkliwo i zêbinê) kwasem wytrawiaj¹cym przez 15 sekund. Nastêpnie umyæ obficie 

wod¹, usun¹æ ca³y kwas z powierzchni i delikatnie osuszyæ szkliwo, pozostawiaj¹c je wilgotne.

4.  System klejenia nale¿y nak³adaæ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Wprowadzanie kompozytu i utwardzanie œwiat³em: zaleca siê stosowanie techniki przyrostowej, 

poniewa¿ pozwala ona na uzyskanie lepszych w³aœciwoœci materia³u. Przyrosty do 1,5 mm powinny                    

byæ nak³adane, kszta³towane i utwardzane œwiat³em (w czasie zalecanym dla danego odcienia) na                 

ubytek lub przygotowan¹ powierzchniê.

6.  Wype³niaæ ubytek stopniowo, a¿ do zakoñczenia odbudowy.

7.  Œrodek blokuj¹cy dostêp tlenu mo¿e byæ u¿yty na najbardziej powierzchown¹ warstwê uzupe³nienia 

przed ostatni¹ procedur¹ œwiat³outwardzania w celu odizolowania ¿ywicy od powietrza, aby umo¿liwiæ 

ca³kowite utwardzenie ¿ywicy i wzmocniæ jej po³ysk.

8.  Do wykañczania nale¿y stosowaæ tarcze z papieru œciernego Diamond Pro (FGM) lub frezy o drobnej 

ziarnistoœci, a do polerowania zaleca siê stosowanie tarcz filcowych Diamond Flex (FGM) oraz pasty 

polerskiej Diamond Excel (FGM). Uwaga: Kontrola okluzji jest bardzo wa¿n¹ procedur¹. Uzupe³nienia          

w nadzgryzie powoduj¹ nadmierne obci¹¿enie zêba i uzupe³nienia, co mo¿e powodowaæ ból. Nie nale¿y 

pozostawiaæ ich w zgryzie otwartym.

KAPSU£KA Z POJEDYNCZ¥ DAWK¥

1.  Prawid³owo wprowadziæ kapsu³kê do systemu strzykawkowego, tak aby kapsu³ka by³a gotowa do u¿ycia.

2.  Zdj¹æ pokrywê z kapsu³ki i dozowaæ kompozyt do ubytku, naciskaj¹c rêk¹ na pistolet/strzykawkê.

3.  Po zakoñczeniu odbudowy nale¿y wyrzuciæ kapsu³ê.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Produkt powinien pozostaæ w oryginalnym opakowaniu i byæ szczelnie zamkniêty.

Chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem promieni s³onecznych.

Przechowywaæ w temperaturze od 5°C do 30°C /41°F do 86°F.

Nie zamra¿aæ.

OSTRZE¯ENIE

Produkty stomatologiczne powinny byæ stosowane wy³¹cznie przez uprawnionych specjalistów.

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

Przy 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. Ponadto, u¿ytkownik jest zobowi¹zany do POŒWIADCZENIA,                   

przed u¿yciem i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, ¿e materia³ ten jest zgodny z po¿¹danym zastosowaniem, szczególnie                 

w przypadkach, w których takie zastosowanie nie jest wskazane w niniejszej instrukcji. Opis danych nie stanowi ¿adnej 

gwarancji i wobec tego 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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