
Rys. 1 

LAK SZCZELINOWY  

SZCZGÓŁOWA  

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 

LAK SZCZELINOWY służy do zabezpieczenia zębów przed próchnicą, poprzez 
uszczelnienie wszystkich, naturalnych szczelin, bruzd i otworów znajdujących się 
na powierzchniach zębów stałych i mlecznych (Rys. 1).

1. Dokładnie obejrzyj miejsca przeznaczone do lakowania.

2. W przypadku zęba zdrowego oczyść wszystkie bruzdy stosując piaskowanie 
lub używając szczoteczek i gumek.

3. Wytraw powierzchnie przeznaczone do lakowania, zwracając szczególną 
uwagę na dno bruzdy czy szczeliny (Rys. 2b).

Rys. 2bRys. 2a

SPOSÓB UŻYCIA



5. Wytrawiaj przez 20-40 s, spłucz silnym strumieniem 
wody i starannie osusz. Powtórz trawienie jeśli 
wygląd trawionego szkliwa nie jest matowo biały 
(Rys. 5). Powierzchnie są teraz gotowe do pokrycia 
LAKIEM SZCZELINOWYM; stosowanie systemu 
wiążącego nie jest wymagane.

Rys.5

Rys. 4a Rys. 4b Rys. 4c

W przypadku próchnicy średniej lub głębszej (Rys. 4a), wypełnij ubytek 
kompozytem (Rys. 4b), zgodnie z obowiązującymi zasadami, a pozostałe 
bruzdy zalakuj (Rys. 4c).

Rys. 3a Rys. 3b Rys. 3c

4. W przypadku próchnicy powierzchniowej (Rys. 3a) uszczelniając bruzdy 
jednocześnie wypełnij miejsca po opracowanej próchnicy (Rys. 3c). 



Rys.6a Rys.6b

10. Unikaj nadmiernego wypełniania bruzd i powierzchni zgryzowej (Rys. 7a). 
Jeśli po lakowaniu wystąpi podniesienie zgryzu, użyj kalki zgryzowej w celu 
lokalizacji miejsc do korekty. Usuń nadmiar kamieniem o drobnym nasypie 
a następnie wypoleruj gumką (Rys. 7b).

Rys.7a Rys.7b

6. Celem prawidłowego dozowania materiału ze strzykawki odkręć nakrętkę, 
a następnie zamocuj jednorazowy aplikator poprzez jego dokręcenie 
do mocowania luer-lock strzykawki. Wytłocz niewielką ilość materiału 
przez aplikator na podkładkę do mieszania lub ligninę i sprawdzając jego 
drożność. 

7. Wprowadź LAK SZCZELINOWY do wszystkich, wytrawionych bruzd starając 
się je wypełnić do najgłębszej części. Użyj zgłębnika by sprawdzić, czy lak 
całkowicie wypełnił bruzdy (Rys. 6b). 

8. Naświetlaj zgodnie z Tabelą Polimeryzacji. Pamiętaj, że długość bruzd  
w zębach trzonowych jest większa niż 5-6 mm, dlatego polimeryzację 
należy podzielić na dwa etapy, zapewniając naświetlenie całej długości 
bruzdy.

9. Po skończonej polimeryzacji sprawdź zgłębnikiem gładkość powierzchni 
zgryzowej. Miejsca niegładkie pokryj kolejną warstwą LAKU 
SZCZELINOWEGO.


