
- Zaaplikować Wytrawiacz na powierzchnie przezna-
czone do lakowania, zwracając szczególną uwagę 
na wprowadzenie go również na dno bruzdy; 
pozostawić na 20-30 s;

- Wytrawiacz spłukać dokładnie silnym strumieniem 
wody, a następnie starannie osuszyć powierzchnię 
zęba.

Jeśli wygląd wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-
-biały należy powtórzyć proces wytrawiania. Jeśli 
wystąpi nawet minimalne zanieczyszczenie 
wytrawianego miejsca, należy wytrawić ponownie 
przez czas ok. 10 s.

Lakowanie
- Dokładnie rozprowadzić LAK SZCZELINOWY
   na wytrawionej powierzchni zęba
- Naświetlać zgodnie z tabelą polimeryzacji

INSTRUKCJA UŻYCIA

KOMPOZYT TYPU FLOW

LAK SZCZELINOWY jest przeziernym, nanohybrydowym kompozytem do uszczelniania bruzd,
utwardzanym światłem widzialnym.

1.

2.

A. Wytrawiony ząb B. Ząb częściowo pokryty LAKIEM C. Zalakowany ząb



Lampa 5 s 

Halogen/LED  (500-800 mW/cm2)

LED  (>800 mW/cm2)

10 s 

2,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

4,0 mm

TABELA POLIMERYZACJI
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SKŁAD 
Mieszanina żywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), szkło Ba-Al-B-Si, krzemionka pirogeniczna, układ 
fotoinicjujący, stabilizatory. Zawartość napełniaczy: 20 % wag.
LAK SZCZELINOWY jest utwardzany światłem widzialnym z zakresu 400-500 nm.

ŚRODKI OSTROŻNOSCI
Unikać kontaktu niespolimeryzowanego materiału ze skórą, tkankami miękkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przepłukać 
dużą ilością wody. W razie dolegliwości skontaktować się z lekarzem, podając informacje o produkcie.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zaprzestać stosowania produktu. 
W przypadku połknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE
Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja powierzchni od śliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać 
polimeryzację laku, powodując spadek wytrzymałości mechanicznej i zmniejszenie efektywności uszczelnienia.
Należy zadbać o prawidłowe naświetlenie lampą polimeryzacyjną. Kompozyt niecałkowicie spolimeryzowany może być alergizujący dla 
pacjenta. 
Nie stosować produktu w bezpośrednim kontakcie z materiałami zawierającymi eugenol.

INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu należy usunąć zanieczyszczoną warstwę materiału. 
W razie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy już spolimeryzowanej, należy delikatnie wytrawić jej powierzchnię                
i ponownie pokryć warstwą laku. Naświetlać wg tabeli polimeryzacji. 
W przypadku niepełnej polimeryzacji usunąć nieprawidłowo spolimeryzowaną warstwę i położyć następną, naświetlając ją prawidłowo.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze 3-28°C. W przypadku przechowywania w obniżonej temperaturze, przed powtórnym użyciem materiału 
należy poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji LAKU SZCZELINOWEGO                              
w aplikatorze, zawsze cofać tłoczek strzykawki po użyciu.

PRZECIWWSKAZANIA I OSTRZEŻENIA
Nie stosować kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentów ze stwierdzoną alergią na metakrylany. 
Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
Chronić przed światłem.
Chronić przed przegrzaniem. 
Używać zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie używać po upływie terminu ważności.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych.

GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają potwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub 
szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
LAK SZCZELINOWY przeznaczony jest do:
- uszczelniania bruzd w zębach stałych i mlecznych
- zabezpieczania przed próchnicą wszystkich naturalnych szczelin, bruzd i otworów znajdujących się na powierzchniach zębów stałych            
   i mlecznych.


