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LAK SZCZELINOWY
BEZWZGLĘDNA BARIERA DLA PRÓCHNICY

UWAGA!
• USZCZELNIANIE BRUZD I INNYCH NATURALNYCH ZAGŁĘBIEŃ 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POWIERZCHNIACH ZĘBÓW JEST 
NAJSKUTECZNIEJSZĄ METODĄ ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY

• USZCZELNIANIE BRUZD, CZYLI LAKOWANIE, JEST ZABIEGIEM 
BEZBOLESNYM, WYKONYWANYM PRZEZ LEKARZY 
STOMATOLOGÓW I HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNE.

• PRAWIDŁOWO WYKONANE LAKOWANIE TO DŁUGOTRWAŁA 
BARIERA DLA PRÓCHNICY. W REZULTACIE ZĄB JEST W STANIE 
OSIĄGNĄĆ TAK WYSOKI POZIOM MINERALIZACJI, ŻE MOŻE STAĆ 
SIĘ CAŁKOWICIE ODPORNY NA PRÓCHNICĘ.

W Polsce próchnica występuje:

u ponad 79% dzieci 
w wieku 12 lat

u ponad 96% 
18-latków

u niemal wszystkich 
dorosłych (99,9%)

79% 96% 99,9%

www.arkonadent.com



LAKOWANIE ZDROWYCH ZĘBÓW MLECZNYCH 

Powierzchnie żujące czwórek i piątek są, w przypadku 
zębów mlecznych, najczęstszym miejscem rozwoju 
próchnicy. Próchnica jest główną przyczyną bólu zębów 
u dzieci. Prowadzi również do zaburzeń zgryzu, trudności 
z zasypianiem oraz słabych wyników w nauce.

50% dzieci w wieku 3 lat ma już zęby zaatakowane przez 
próchnicę.

LAKOWANIE ZDROWYCH ZĘBÓW STAŁYCH 

Powierzchnie żujące zębów trzonowych i przedtrzonowych 
są, w przypadku zębów stałych, najczęstrszym miejscem 
rozwoju próchnicy.

96% 18-latków ma zęby zaatakowane przez próchnicę.

LAKOWANIE ZĘBÓW Z PRÓCHNICĄ 
POWIERZCHNIOWĄ

LAK SZCZELINOWY jest materiałem kompozytowym 
o wytrzymałości mechanicznej pozwalającej również 
na wykonywanie wypełnień. Po opracowaniu próchnicy 
wypełnienie ubytku i zabieg lakowania mogą zostać 
wykonane tym samym materiałem.

LAKOWANIE OTWORÓW ŚLEPYCH

Otwory ślepe zwykle wystepują na powierzchniach 
podniebiennych górnych siekaczy i są bardzo częstym 
miejscem rozwoju próchnicy. Głębokie otwory ślepe 
stanowią poważne zagrożenie dla zęba - szczególnie 
w przypadku bocznych  siekaczy o małych rozmiarach, 
gdzie nawet nieznaczna próchnica może  spowodować 
złamanie zęba. Lakowanie jest jedyną skuteczną metodą 
zabezpieczania zębów przed próchnicą otworów ślepych.

LAKOWANIE ÓSEMEK GÓRNYCH

Domowe zabiegi czyszczenia zębów nie zapewniają 
kompletnej higieny górnych ósemek. Prawidłowo zalakowane 
ósemki mogą pozostać zdrowe przez wiele lat, będąc, 
w razie potrzeby, miejscem mocowania protezy lub mostu. 
Usuwanie zdrowych, prawidłowo położonych ósemek 
nie ma żadnego uzasadnienia.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ LAKU SZCZELINOWEGO

www.arkonadent.com



Czwórki i piątki są zębami mlecznymi 
najbardziej narażonymi na próchnicę. 
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem 
tych zębów jest uszczelnianie bruzd.

Niezalakowane bruzdy mlecznych 
czwórek i piątek stwarzają idealne 
środowisko dla rozwoju próchnicy.

Przekrój zęba mlecznego po wytrawieniu 
i podczas zabiegu lakowania

Przekrój zalakowanego mlecznego trzonowca 
na końcowym etapie wyrzynania się zęba 
stałego. Tak zabezpieczony ząb mleczny może 
pozostać całkowicie zdrowy przez kilka lat, 
aż do momentu pojawienia się nowego zęba.

LAKOWANIE ZDROWYCH ZĘBÓW MLECZNYCH

www.arkonadent.com
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Przedtrzonowce i trzonowce są zębami 
stałymi najbardziej narażonymi na próchnicę. 
Najskuteczniejszym zabezpieczeniem tych 
zębów jest uszczelnianie bruzd.

Przekrój zęba stałego po wytrawieniu 
i podczas zabiegu lakowania

Zalakowane zęby przedtrzonowe i trzonowe 
- wszystkie bruzdy uszczelnione. Prawidłowo 
zabezpieczone zęby są w stanie osiągnąć tak 
wysoki poziom mineralizacji, że mogą stać się 
całkowicie odporne na próchnicę.

Niezalakowane bruzdy 
stałych przedtrzonowców 
i trzonowców stwarzają 
idealne środowisko dla 
rozwoju próchnicy.

LAKOWANIE ZDROWYCH ZĘBÓW STAŁYCH

www.arkonadent.com
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Górna ósemka położona poza 
łukiem zębowym. W tym przypadku 
domowa higiena jamy ustnej jest 
bardzo utrudniona i praktycznie 
nieskuteczna.

Przekrój ósemki po wytawieniu i podczas 
zabiegu lakowania

Zalakowana ósemka - wszystkie bruzdy uszczelnione. 
Tak zabezpieczona ósemka może pozostać całkowicie 
zdrowa przez wiele lat, stanowiąc, w razie potrzeby, 
mocowanie dla mostu lub protezy.

LAKOWANIE ÓSEMEK GÓRNYCH

www.arkonadent.com
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Przekrój zęba trzonowego z widoczną 
próchnicą powierzchniową w okolicy 
zdrowych bruzd.

Przekrój zęba trzonowego po wytrawieniu 
i podczas zabiegu lakowania

Ząb trzonowy po opracowaniu 
próchnicy powierzchniowej

LAKOWANIE ZĘBÓW Z PRÓCHNICĄ POWIERZCHNIOWĄ

www.arkonadent.com
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Siekacz boczny z otworem ślepym

Przekrój siekacza bocznego po wytrawieniu 
i podczas zabiegu lakowania

Zalakowany otwór ślepy w siekaczu 
bocznym. Tak zabezpieczona dwójka 
może pozostać całkowicie zdrowa 
przez wiele lat.

Przekrój siekacza bocznego 
z widoczną próchnicą. 
Niezalakowane otwory ślepe 
stwarzają idealne środowisko 
dla rozwoju próchnicy.

LAKOWANIE OTWORÓW ŚLEPYCH

www.arkonadent.com
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1. Nałóż WYTRAWIACZ STOMATOLOGICZNY  na powierzchnie 
przeznaczone do lakowania, zwracając szczególną uwagę 
na wprowadzenie go również na dno bruzdy; pozostaw na 20-40 s;

2. Spłucz dokładnie WYTRAWIACZ silnym strumieniem wody, 
a następnie starannie osusz powierzchnię zęba. Jeśli wygląd 
wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-biały powtórz proces 
wytrawiania. Jeśli wystąpi nawet minimalne zanieczyszczenie 
wytrawianego miejsca, wytraw ponownie przez czas 10 s.

3. Dokładnie rozprowadź LAK SZCZELINOWY na wytrawionej 
powierzchni zęba

4. Naświetlaj zgodnie z Tabelą polimeryzacji

SPOSÓB UŻYCIA

 Lampa 5 s 10 s

 Halogen/LED (500-800 mW/cm²) 2,0 mm 3,0 mm

 LED (>800 mW/cm²) 3,0 mm 4,0 mm

TABELA POLIMERYZACJI

Mieszanina żywic dimetakrylanowych: BisGMA, TEGDMA, UDMA, 
BisEMA; napełniacze mineralne (20% wag.): szkło Al-Ba-B-Si, 
krzemionka pirogeniczna, układ fotoinicjujący (CQ : DMAEMA). 
Wielkość cząstek napełniaczy nieorganicznych zawiera się 
w przedziale od 20 nm do 2,0 μm. 
LAK SZCZELINOWY nie wymaga stosowania systemu wiążącego, 
jednakże w razie potrzeby można go stosować ze wszystkimi 
standardowymi światłoutwardzalnymi systemami wiążącymi. 

SKŁAD

Nie stosować kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentów 
ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników 
materiału.
Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością 
na którykolwiek ze składników materiału.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku, gdy niemożliwa jest całkowita izolacja 
pracy od śliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia mogą zaburzać 
polimeryzację laku, powodując spadek wytrzymałości mechanicznej 
i zmniejszenie efektywności uszczelnienia.
Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatami zawierającymi 
związki fenolowe, zwłaszcza eugenol lub tymol. Związki te mogą 
zaburzać polimeryzację kompozytu LAK SZCZELINOWY.

OGRANICZENIA 
W STOSOWANIU, 

INTERAKCJE

Działania niepożądane materiału LAK SZCZELINOWY nie są znane, 
jednakże u osób szczególnie wrażliwych nie można wykluczyć 
wystąpienia objawów uczulenia. W przypadku wystąpienia reakcji 
alergicznej zaprzestać stosowania produktu. 

DZIAŁANIA 
NIEPOŻĄDANE

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 kompozytu jest penetrowana 
przez światło. Kompozyt niespolimeryzowany całkowicie może być 
alergizujący dla pacjenta.
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.
Należy unikać zanieczyszczenia powierzchni strzykawki 
(ryzyko zakażeń krzyżowych).  W przypadku nakładania LAKU 
SZCZELINOWEGO bezpośrednio ze strzykawki, ze względów 
higienicznych aplikator powinien być użyty tylko u jednego pacjenta.
Celem uniknięcia przypadkowej polimeryzacji kompozytu LAK 
SZCZELINOWY w aplikatorze, zawsze cofać tłoczek strzykawki tuż 
po użyciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. W przypadku przechowywania w obniżonej 
temperaturze, przed powtórnym użyciem materiału należy 
poczekać aż powróci on do temperatury pokojowej. 
Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów 
i higienistek stomatologicznych.

PRZECHOWYWANIE

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.

GWARANCJA

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

OSTRZEŻENIA



Laboratorium Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99 C, 21-025 Niemce

www.arkonadent.com


