Adper™Prompt™L-Pop™
Samoleptací adhezívum
Návod k použití
Popis výrobku
Adper Prompt L-Pop, vyrobený 3M ESPE je samoleptací adhezívum v blistrech L-Pop na
jedno použití. Obě součásti v blistru jsou aktivovány po vytvoření roztoku k okamžitému
použití. Leptání, priming a bonding jsou spojeny v jednom kroku, pouhým jedním nanesením.
Adhezívum je možno polymerizovat halogenovou, LED nebo plasmovou lampou a laserem.
Výrobek by měl být používán podle návodu k použití.
Možnosti použití
-vazba mezi dentinem/sklovinou a kompozitními výplňovými materiály
-vazba mezi dentinem/sklovinou a kompomerními výplňovými materiály
Adper Prompt L-Pop je vhodný pro světlem tuhnoucí kompozita nebo kompomery, nikoliv
pro duálně nebo samotuhnoucí materiály.
Ochrana zdraví
-vyvarujte se kontaktu se sliznicí, pokožkou a očima. V případě náhodného kontaktu
zasažené místo důkladně vypláchněte vodou.
-během zpracování používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
-vhodné je použití kofferdamu. Povrchové změny na dásni, které mohou v některých
případech nastat jsou vratné.
-jako podložka by měly být použity materiály bez eugenolu. Materiály obsahující eugenol
mohou nepříznivě ovlivnit polymerizaci adhezíva.
Příprava
-Vodním sprayem odstraňte odpreparované zbytky, ošetřované zuby osušte. Nepřesušte!
-Očistěte neošetřované zuby gumovým kalíškem a čistící pastou bez floridů , důkladně
opláchněte vodním sprayem a osušte
Ochrana zubní dřeně
Pro předcházení podráždění zubní dřeně by měla být místa blízká dřeni překryta jemným
nanesením přípravku na bázi hydroxidu vápenatého (např. Alkaliner, vyrobeno 3M ESPE).
Přípravek s hydroxidem vápenatým může být překryt podložkovým materiálem (např.
Vitrebond, vyrobeno 3M ESPE).
Smíchání Adper Prompt L-Pop
Upozornění: Neaktivujte Adper Prompt L-Pop bez připraveného aplikátoru!
=držte držadlo aplikátoru v jedné ruce
=mezi palcem a ukazováčkem druhé ruky stiskněte červený rezervoár tekutiny, směrem od
vnějšího konce k připravenému aplikátoru
-když je červený rezervoár úplně vytlačen, dojde k jasnému vyklenutí žluté části blistru. Toto
jasně viditelné vyklenutí indikuje správnou aktivaci blistru
=stlačte červený rezervoár, dokud není úplně prázdný a poté ho opatrně přehněte k žlutému
rezervoáru
-aby jste předešli zpětnému přesunu tekutiny, držte červený rezervoár stisknutý, dokud ho
nepřehnete
-červená a žlutá část blistru jsou teď přehnuty k sobě (pouze zelená část je nyní viditelná)
=směrem od vnějšího konce opět vytlačte všechnu tekutinu ze žluté části do zelené části
blistru. Mírným tlakem přitiskněte kryt blistru k držadlo aplikátoru. Předejdete tím vystříknutí
obsahu ven a kontaktu s pokožkou nebo oblečením.

=jakmile tekutina nateče do zelené části pohněte připraveným aplikátorem v tekutině
dozadu a dopředu. Promísíte tak znova tekutinu a úplně pokryjete aplikátor.
=pro snadnější aplikaci do kavity můžete aplikátor ještě v blistru ohnout. Aplikátor vysuňte
z blistru, dokud se neobjeví místo určené k ohybu (vroubkovaná část držadla) a ohněte
aplikátor v tomto místě přes nehet vašeho palce
=aplikátor vyjměte pouze v případě, že ho chcete použít. Když je tekutina správně
promíchána má homogenní žlutavou barvu, bez barevných proužků. Naneste adhezívum
na každý zub samostatně a rychle podle popisu v části Aplikace
=během nanášení opatrně vytlačujte tekutinu z otevřeného konce zelené části blistru.
Umožníte tak smočení aplikátoru bez znečištění držadla tekutinou. Vždy když se držadlo
aplikátoru znečistí tekutinou, ujistěte se, že znečistěná část nepřišla do kontaktu se sliznicí.
Aplikace
=naneste adhezivum na celý povrch kavity a do povrchu přibližně 5x5mm (25mm2)
adhezívum tlakem vmasírujte po dobu 15 sekund, větší povrch vyžaduje delší dobu
vmasírování.
-kratší čas není dostatečný pro nanesení a rozetření a není přípustný
-adhezivum musí být vmasírováno do celého povrchu. V tomto kroku je povrch kavity leptán,
kondiciován a překryt adhezivem. Čím důkladněji je adhezivum vmasírováno, tím lépe
-v průběhu manipulace chraňte používaný aplikátor před světlem
-pokud je aplikátor znečištěn slinou nebo krví použijte nový Adper Prompt L-Pop nebo nový
aplikátor. Aplikátory jsou k dispozici samostatně ve velikostech M (střední) a XS (jemný).
=dále rozfoukněte adhezivum do tenkého filmu. Povrch musí být lesklý. Pokud není,
adhezivum znova neneste a rozfoukněte. Povrch bez hedvábného lesku zhoršuje vazbu!
=vytvrďte adhezívum 10 sekund LED nebo halogenovou lampou. V případě použití laseru
nebo plasmové lampy vytvrzujte 3 sekundy.
=dále pokračujte podle návodu k použití vašeho výplňového materiálu
Poznámky
Pro vazbu je velmi důležité, aby obě vazebné složky byly důkladně smíchány. Použití neúplně
aktivovaného blistru může vést k selhání vazby.
Vmasírování adhezíva pouze částečně, nebo kratší dobu zhoršuje vazbu.
Likvidace
Likvidujte pouze zcela prázdné balení. Zbytky leptací tekutiny mohou být vylity do odpadu
pouze po silném naředění vodou a neutralizaci.
Nežádoucí reakce
U vnímavých jedinců nemůže být přecitlivělost na produkt vyloučena. V případě alergické
reakce přerušte aplikaci přípravku a přípravek úplně odstraňte. Ve výjimečných případech,
zejména při nedodržení doporučeného postupu, je možné podráždění pulpy.
Skladování a trvanlivost
Adper Prompt L-Pop blistry by měly být chráněny před světlem. Nevystavujte produkt
teplotám přes 25°C. Produkt nepoužívejte po datu expirace.
Informace pro zákazníky
Žádná osoba není oprávněna poskytovat informace, které se neslučují s tímto informačním
letákem.
Záruka
3M ESPE zaručuje , že teno výrobek bude bez závad materiálu a zpracování.
3M ESPE nenese žádnou jinou odpovědnost včetně jakékoli jiné aplikované záruky,
vystavené za zvláštním účelem..
Žádná osoba není oprávněna poskytovat informace, které se neslučují s tímto informačním
letákem. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti použití tohoto výrobku. Pokud je tento
výrobek vadný v záruční době, bude 3M ESPE opraven nebo nahrazen 3M ESPE výrobkem.

Omezení záruky
3M ESPE není zodpovědná za žádné ztráty nebo škody vyplývajících z používání tohoto
výrobku, včetně přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných, bez ohledu na
prohlášení včetně záruky, smlouvy, zanedbání nebo místních s výjimkou místních záruk,
s výjimkou míst, kde je to zakázáno zákonem.
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