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Właściwości 
COMPOLUX  to materiał do wypełniania ubytków zębowych i jest przeznaczony do stosowania w zębach klasy III i klasy V,  
w zębach klasy I do przedtrzonowców oraz do estetycznych korekt zębów klasy IV.  Jest materiałem na bazie żywicy Bis-GMA,  
a wielkość cząsteczek wypełniacza zawiera się w przedziale od poniżej jednego mikrona do 15 mikronów . Wypełniacz stanowi 63% 
objętości 
 
Sposób użycia 
 

 Opracowanie zęba 
Opracować ubytek w konwencjonalny sposób . W przypadku odsłoniętej miazgi zalecany jest  cement na bazie wodorotlenku wapnia. 
Wodorotlenek wapnia lub inny podobny materiał powinien być użyty do pokrycia zębiny. 
 

 Wytrawianie powierzchni 
Aby uzyskać prawidłowe wiązanie konieczne jest odizolowanie zęba. 
Należy zastosować wytrawiacz do zębiny ( i bazy szkło-jonomerowej jeśli jest stosowana) za pomocą wełnianego wacika lub szczoteczki. 
Nie trzeć tych powierzchni. 
Pozostawić na 15 sekund. Na zębach głównych i zębach z wysoką zawartością fluoru wytrawianie prze 90-120 sekund może być 
konieczne. Baza szkło-jonomerowa. Jeśli jest stosowana, nie powinna być wytrawiana dłużej niż 15 sekund. 
Przepłukać powietrzem/wodą przez 20-30 sekund. 
Dokładnie wysuszyć za pomocą …. 
Powierzchnie szkliwa powinny mieć tępy, biały, matowy wygląd. Jeśli nie, należy powtórzyć proces, pozostawiając wytrawiacz na zębach 
przez dodatkowe 15 sekund. 
 

 Wiązanie 
Należy zastosować for mówkę między zębami. 
Niezwłocznie nałożyć cienką i jednolitą warstwę COMPOLUX na wytrawione powierzchnie zębów. 
Delikatnie osuszyć powłokę z żywicy na każdym zębów. 
Unikać kontaktu z dziąsłami lub innymi tkankami miękkimi. 
 

 Mieszanie i aplikacja 
Pobrać takie same ilości COMPOLUX Baza i Katalizator i przenieść na bloczek do mieszania. 
Należy uważać, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia jednej pasty przez drugą, używając osobnych, plastikowych szpatułek do 
każdej z past. Obie pasty powinny zostać natychmiast zamknięte i przechowywane w ciemnym, chłodnym miejscu. 
Stosując szpatułkę mieszać obie pasty przez ca 20 sekund, wykonując 1 do 2-ch energicznych ruchów szpatułką na sekundę aż 
do momentu uzyskania jednorodnej masy. 
Umieścić kompozyt w osuszony i opracowany ubytek lub na powierzchnię zęba, która ma być związana za pomocą instrumentu 
niemetalowego. Należy używać małego nadmiaru materiału i w razie potrzeby dopasować formówkę. Stosować niemetalowe 
for mówki. 
 

 Wykończenie 
Usunąć nadmiar kompozytu ostrym narzędziem. Jeśli potrzeba, można zastosować do wykończenia kamień z węglika krzemu  
z nasypem diamentowym, krążki polerujące lub pasty polerujące. 
 
Środki ostrożności i przechowywanie 
 
System jest przeznaczony do używania w temperaturze pokojowej w 21°-24°C (70°-75°F). Termin przydatności w temperaturze 
pokojowej wynosi dwa lata dla nieotwartych zestawów i jeden rok dla otwartych zestawów pod warunkiem, że słoiczki są zamykane 
natychmiast po użyciu. 
Nieotwarte zestawy mogą być przechowywane w lodówce w temperaturze  4 ° C (40 ° F) w celu wydłużenia terminu przydatności do 
spożycia. Jeśli zestaw jest przechowywany w lodówce należy przenieść materiał do temperatury pokojowej. 
Nie przechowywać w pobliżu materiałów zawierających eugenol. 
Unikać ekspozycji materiału na podwyższone temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Wytrawiacz zawiera 37% kwas fosforowy, który może być szkodliwy dla skóry i oczu. W przypadku kontaktu produktu z oczami lub ze 
skórą, należy je przemyć dużą ilością wody. 
 
Opakowanie: 
 
- COMPOLUX Pasta Uniwersalna, słoiczek 14g 
- COMPOLUX Pasta Katalizator, słoiczek 14g 
- COMPOLUX Wytrawiacz żel , buteleczka 6g 
- COMPOLUX  Materiał wiążący: katalizator, buteleczka 3 ml 
                                                  baza, buteleczka 3ml 
 
 
Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dentystycznej. 

 


