
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
BOSTON GLAZURA służy do uzyskania charakterystycznego dla zębów połysku
i gładkości wszystkich rodzajów rekonstrukcji. Ma zastosowanie dla materiałów chemo-
i światłoutwardzalnych, a także glasjonomerów w pracach takich jak: wypełnienia, 
inlay/onlay, korony, mosty oraz szyny do stabilizacji zębów. Ma szczególne zastosowanie 
jako ostatnia warstwa w przypadku prac protetycznych wykonanych z kompozytów
do uzupełnień stałych.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przygotowanie powierzchni do założenia BOSTON GLAZURY nie wymaga użycia 

systemu wiążącego.
2. Oczyść i osusz powierzchnie przeznaczone do glazurowania. W przypadku powierzchni 

bardzo zabrudzonych użyj WYTRAWIACZA STOMATOLOGICZNEGO. Stosowanie 
BOSTON GLAZURY nie wymaga uprzedniego wygładzenia pracy. BOSTON GLAZURA 
umożliwia uzyskanie gładkich i błyszczących powierzchni bez potrzeby ich 
mechanicznego polerowania.

3. Równomiernie rozprowadź BOSTON GLAZURĘ na całej powierzchni pracy.
W przypadku nałożenia warstwy powyżej 0,5 mm rekonstrukcja może zmienić kolor
na bardziej żółty.

4. Naświetlaj wg Tabeli polimeryzacji. 

TABELA POLIMERYZACJI BOSTON GLAZURY

SKŁAD
Mieszanina żywic dimetakrylanowych (BisGMA, BisEMA, HEMA) z dodatkiem katalizatorów, 
inhibitorów, układu fotoinicjującego (CQ : DMAEMA).
BOSTON GLAZURA utwardzana jest na drodze polimeryzacji wolnorodnikowej aktywowanej 
światłem widzialnym z zakresu niebieskiego (400–500 nm).
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować BOSTON GLAZURY u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek 
ze składników materiału.
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DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Działania niepożądane BOSTON GLAZURY nie są znane, jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie 
można wykluczyć wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia natychmiastowej reakcji 
alergicznej, zaprzestać stosowania produktu. W przypadku wystąpienia późnej alergii wymienić 
rekonstrukcję. 
OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE
Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja pracy od śliny, wilgoci czy krwi. 
Zanieczyszczenia mogą zaburzać polimeryzację.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami zawierającymi związki fenolowe, zwłaszcza eugenol lub 
tymol. Związki te mogą zaburzać polimeryzację BOSTON GLAZURY.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
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. Aby zminimalizować ryzyko kontaktu przez cały czas należy nosić 
osobiste wyposażenie ochronne, takie jak rękawiczki, maski na twarz i okulary ochronne.
W przypadku połknięcia lub zaaspirowania produktu do układu oddechowego należy natychmiast 
skontaktować się z lekarzem. 
W celu izolacji pola zabiegowego oraz ochrony pacjenta, zaleca się stosowanie koferdamu.
Należy zadbać o prawidłowe naświetlanie lampą polimeryzacyjną, szczególnie w miejscach trudno 
dostępnych. Upewnić się, że podczas polimeryzacji cała warstwa BOSTON GLAZURY jest penetrowana 
przez światło. BOSTON GLAZURA niespolimeryzowana całkowicie może być alergizująca dla pacjenta.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanej BOSTON GLAZURY należy usunąć 
zanieczyszczoną warstwę materiału i położyć następną naświetlając ją prawidłowo. 
Należy unikać zanieczyszczenia powierzchni butelki i zakraplacza (ryzyko zakażeń krzyżowych).  
Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji BOSTON GLAZURY należy zamknąć butelkę 
natychmiast po użyciu. 
OSTRZEŻENIA

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych. Chronić przed 
światłem. Polimeryzacja BOSTON GLAZURY może się rozpocząć w świetle otoczenia. Chronić 
przed przegrzaniem. Nie zamrażać. Używać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używać po 
upływie terminu ważności.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.
GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty lub zwraca koszt ich zakupu w przypadku wystąpienia 
potwierdzonej wady. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub 
niezgodnym z instrukcją użyciem materiału.
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