
Instrukcja u  ż  ycia

Ketac™-Fil Plus

Szkło-jonomerowy materiał do wypełnień

Opis produktu
Ketac™-Fil Plus, prod. przez 3M ESPE jest szkło-jonomerowym materiałem do wypełnień
przeznaczonym do ręcznego mieszania. Materiał dostępny jest w następujących odcieniach:
jasnym/A1; jasnożółtym/A2; żółtym/A3; brązowym/A3,5; żółto-brązowym/A4; szarym/C2; szarobrązowym/
C3 i ciemnoszarym/ DGO.
F Szczegółowe informacje dotyczące produktów wymienionych w niniejszej instrukcji zawarte są w
oddzielnych ulotkach.
Instrukcję użycia należy przechowywać przez cały czas stosowania produktu.

Wskazania
∙ Wypełnienia ubytków klasy III i V
∙ Wypełnienia ubytków klinowych
∙ Wypełnienia niewielkich ubytków klasy I
∙ Wypełnienia ubytków w zębach mlecznych
∙ Wypełnianie ubytków przed osadzeniem pracy protetycznej
∙ Uszczelnianie bruzd

Preparacja
8Usunąć tylko tkanki zmienione próchnicowo. Podcięcia retencyjne nie są konieczne.
8Nie pozostawiać cienkich brzegów. Materiał wymaga pozostawienia ścian o minimalnej grubości
0,5 mm.

Ochrona miazgi
Nie zakładać cementu szkło-jonomerowego bezpośrednio na zębinę w pobliżu miazgi lub na
obnażoną miazgę. W przypadku głębokich ubytków, po opracowaniu wypłukać ubytek wodą i osuszyć
strumieniem powietrza. Następnie, obszary bliskie miazgi pokryć twardniejącym preparatem
zawierającym wodorotlenek wapnia, np. Alkaliner™, prod. przez 3M ESPE. Gdy warstwa zębiny w
pobliżu miazgi jest wystarczająca, cement szkło-jonomerowy można zakładać bez podkładu.

Kondycjonowanie
8Aby uzyskać optymalne, chemiczne połączenie ze szkliwem i zębiną, usunąć powstałą w trakcie
opracowania ubytku warstwę mazistą. Pokryć powierzchnię szkliwa i zębiny materiałem Ketac
Conditioner i pozostawić na 10 sekund.
8Następnie wypłukać dużą ilością wody.
8Osuszyć 2-3 krótkimi dmuchnięciami powietrza wolnego od oleju i zanieczyszczeń lub
wytamponować wacikami. Nie przesuszyć!
-  Po osuszeniu, powierzchnia ubytku powinna być matowo błyszcząca. Nadmierne
osuszenie może spowodować powstanie nadwrażliwości pozabiegowej po wypełnieniu
ubytku.



8Unikać ponownego zanieczyszczenia ubytku.

Dozowanie
8Butelkę wstrząsnąć, aby spulchnić proszek
8Zalecany stosunek wagowy proszku do płynu wynosi: 3,2 (1 płaska miarka proszku) : 1 (1 kropla
płynu).
8Nadmiary proszku z łyżeczki usunąć przesuwając miarkę ponad nakładką z tworzywa
umieszczoną w otworze butelki z proszkiem. Unikać ściskania proszku.
8Odpowiednie ilości proszku i płynu odmierzyć obok siebie na bloczku.
-  Podczas aplikacji płynu utrzymywać butelkę w pozycji pionowej
-  W kroplomierzu nie powinno być resztek zaschniętego płynu!
8Butelki z proszkiem i płynem dokładnie zamknąć po pobraniu materiału.

Mieszanie
8Ketac Fil Plus mieszać i stosować w temperaturze pokojowej 20-25°C.
8Do mieszania stosować łopatkę z metalu lub tworzywa oraz bloczek lub szklaną płytkę.
8Idealnie, proszek dodać do płynu w dwóch porcjach.
8Pastę kilkakrotnie rozsmarować, do uzyskania jednorodnej konsystencji.

Aplikacja
8Ketac-Fil Plus nakładać porcjami.
8W czasie aplikacji chronić materiał przed zanieczyszczeniem.
8Materiał mocno przylega do narzędzi metalowych. Wypłukać narzędzia w zimnej wodzie przed
stwardnieniem materiału.

Czasy
Podane poniżej czasy dotyczą temperatury pokojowej 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza.
min:sec
Mieszanie 1:00
Czas pracy od początku mieszania 2:00
Czas wiązania od początku mieszania 7:00
Wyższe temperatury skracają, niższe od wskazanych (np. mieszanie na schłodzonej płytce szklanej)
wydłużają czas pracy. Również większa ilość proszku w stosunku do zalecanej skraca czas pracy.
Przekroczenie wyżej wymienionych czasów prowadzi do zmniejszenia adhezji do szkliwa i zębiny.

Ochrona wypełnienia
Szkło-jonomery wiążą w dwóch fazach. W pierwszej fazie wiązania są wrażliwe na wilgoć. W drugiej
fazie narażone są na odwodnienie, którego można uniknąć nakładając lakier Ketac™ Glaze, prod.
przez 3M ESPE bezpośrednio po wymodelowaniu wypełnienia.
8Pokryć Ketac Glaze wszystkie odsłonięte powierzchnie szkło-jonomeru. Lakier utwardzać
światłem lampy przez 10 sek.

Opracowanie
8Wypełnienie opracować po upływie 7 minut od rozpoczęcia mieszania. Do opracowania
zastosować kamienie Arkansas, wiertła z drobnoziarnistym nasypem diamentowym, krążki ścierne
o zmniejszającej się wielkości ziarna lub gumki do opracowywania.
8W razie potrzeby zastosować ponownie Ketac Glaze na opracowaną powierzchnię. Utwardzić
lakier przez 10 sek.

Wrażliwość na produkt
U osób wrażliwych nie można wykluczyć uczulenia na produkt. W przypadku wystąpienia reakcji
alergicznej, przerwać stosowanie produktu. W nielicznych przypadkach, szczególnie, gdy nie są
przestrzegane zalecane zasady postępowania może wystąpić podrażnienie miazgi.

PRZECHOWYWANIE I UŻYCIE
Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.



Nie stosować po upływie terminu przydatności.

Informacje dla klienta
Nikt nie jest upoważniony do udzielania informacji niezgodnych z informacjami zawartymi w tej
instrukcji."

Gwarancja
3M ESPE gwarantuje, że ww. produkt pozbawiony jest wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych.
3M ESPE NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, W TYM ŻADNYCH
GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY, LUB PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONYCH CELÓW. Każdy użytkownik ww. produktu powinien sam określić jego przydatność w 
konkretnym przypadku. 3M ESPE zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktów, które po
udowodnieniu okażą się wadliwe w okresie gwarancyjnym.

Ograniczenie odpowiedzialności
O ile nie jest to zabronione przez prawo, 3M ESPE nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty
pośrednie, bezpośrednie, zamierzone lub przypadkowe, wynikające z użycia lub nieumiejętności
użycia powyższego produktu, bez względu na podaną przyczynę, gwarancję, umowę, zaniedbanie lub
odpowiedzialność.
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