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ACTIVA™ BioACTIVE-CEMENT™ 

Samo-adhezyjny - Podwójnie utwardzalny – Uwalniający fluor – Tolerujący wilgoć – Widoczny na RTG 

Nie zawiera Bisphenlou A, Bis-GMA, ani pochodnych BPA 

Cement ACTIVA BioACTIVE jest cementem na bazie jonizowanej bioaktywnej żywicy wskazanym do pośredniej aplikacji. 
Stymuluje formację kryształków apatytu na połączeniu ząb-materiał. Ten naturalny proces remineralizacji spaja ząb z 
wypełnieniem, penetruje i wypełnia mikroszczeliny, chroni przez próchnicą wtórną oraz uszczelnia marginesy brzeżne przed 
powstaniem mikroprzecieków i niepowodzeń..  

Jest to pierwszy cement z bioaktywną żywiczną matrycą, absorbującym napięcie komponentem żywicznym oraz wypełniaczami z 

bio reaktywnego szkła monomerowego, naśladującymi fizyczne i chemiczne właściwości naturalnego zęba. Jest trwały i 
nierozpuszczalny, uwalnia i naładowuje więcej wapnia, fosforu i fluoru niż glasjonomery czy tradycyjne cementy oparte na 
glasjonomerze modyfikowanym żywicą (RMGI). Opatentowany komponent żywicy wzmacnianej kauczukiem zapewnia trwałe i 
wytrzymałe połączenie między zębem a wypełnieniem. ACTIVA nie zawiera Bisphenlou A, Bis-GMA, ani pochodnych BPA.  

ACTIVA jest dynamicznym materiałem, który reaguje na zmiany pH w ustach. W sposób ciągły uwalnia i naładowuje jony 
aktywnie uczestnicząc w wymianie jonów między śliną a strukturą zęba, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia zębów. Z tego 
powodu, ACTIVA może być nazwana ‘’Inteligentnym” materiałem’.  
 

ACTIVA Cement dostępny jest w odcieniach A2 i Translucent (przezierny). Jest samo adhezyjnym i tolerującym wilgoć, 
dwuskładnikowym materiałem w strzykawkach mieszających. Materiał posiada 3 mechanizmy utwardzania; jest światło 
utwardzalny, chemoutwardzalny oraz posiada mechanizm reakcji glasjonomerowej. 
 

OPIS PRODUKTU 
Bioaktywny podwójnie utwardzalny cement żywiczny.  
 
WSKAZANIA  
Rekomendowany jako bioaktywny cement łączący dla uzupełnień protetycznych pośrednich wliczając cyrkon, odbudowy na bazie 
CAD/CAM, szklanej ceramiki, oraz pełnej ceramiki, żywicy, metalu/PFM, a także prefabrykowanych koron pediatrycznych 
wykonanych ze stali nierdzewnej i cyrkonu. 

 
PRZECIWWSKAZANIA. 

Nie jest rekomendowany z licówkami porcelanowymi. Dla mostów typu Maryland rekomendowany jest podwójnie-utwardzalny 

system wiążący. 
 

JAK UŻYWAĆ STRZYKAWKI MIESZAJĄCEJ 
1. Usuń zatyczkę. Jeśli konieczne, wyciśnij materiał ze strzykawki tak, aby uzyskać równomierne odprowadzanie bazy i 

katalizatora z obydwu komór. Następnie nałóż końcówkę mieszającą. 
2. By zapewnić równomierne proporcje bazy i katalizatora, wyciśnij 1-2 mm na bloczek i zutylizuj materiał.  Activa 

ulega inhibicji tlenowej i w kontakcie z tlenem nie utwardza się.  
3. Aplikuj Cement Activa bezpośrednio do uzupełnienia protetycznego.  
4. Używaj nowej końcówki dla każdego pacjenta. Unikaj zanieczyszczenia krzyżowego bazy i katalizatora.  

 

ACTIVA™ BioACTIVE-CEMENT™  INSTRUKCJA UŻYCIA 

 

Instrukcja cementowania dla Koron, oraz Inlay i Onlay 

1. Oczyść i przygotuj uzupełnienie protetyczne zgodnie z instrukcjami producenta bądź laboratorium.  
2. Usuń pozostałości tymczasowego cementu z opracowywanej powierzchni zęba filarowego. Najlepiej jest używać 

cementów, które nie zawierają eugenolu.  
3. Opłucz ząb wodą. Osusz i usuń wszystkie pozostałości płynu z powierzchni zęba za pomocą szerokiej końcówki do ssaka, 

skompresowanego powietrza i/lub kulki z waty. Nie przesuszaj zęba, który naturalnie zawiera małe ilości wody.  
4. Dla uzupełnień które nie posiadają wystarczającej retencji lub kiedy retencja jest problematyczna, rekomendowane jest 

użycie systemu łączącego. 
5. Cementując do istniejącej ceramiki, metalu, glasjonomeru, powierzchni na które nałożono preparat znoszący 

nadwrażliwość, lub utwardzonego kompozytu należy powierzchnie te oczyścić, wytrawić lub zmatowić, opłukać i 
osuszyć. Należy się upewnić by powierzchnie te były suche zanim zostanie na nie nałożony cement.  



6. Po nałożeniu końcówki mieszającej na strzykawkę, wyciskaj cement. By upewnić się, że proporcje bazy i katalizatora są 
równomierne, należy wycisnąć 1-2 mm materiału na bloczek i go zutylizować. 

7. Nałóż cement do uzupełnienia i osadź uzupełnienie tak jak zawsze.  
8. By usunąć nadmiar cementu z brzegów, utwardź go przez wstępne naświetlenie 1-2 sekundy i delikatnie odsuń nadmiar 

cementu odpowiednim instrumentem. Utrzymaj nacisk na cementowane uzupełnienie przez 2 minuty.  
9. Czas pracy w temperaturze pokojowej wynosi 90 sekund. Czas światło utwardzania wynosi 20 sekund na powierzchnię. 

Czas anaerobowego chemo-utwardzania w temperaturze 37oC  jest równy lub krótszy niż 5 minut począwszy od  
momentu zmieszania. 

 

Instrukcja dla cementowania wkładów 

1. Przygotuj miejsce na wkład postępując zgodnie z krokami 3 i 5 z powyższej instrukcji. Usuń wodę z miejsca na wkład. 
2.    Umieść końcówkę mieszającą z giętką metalową kaniulą głęboko wewnątrz otworu na wkład i wypełniaj kanał powoli 
wysuwając kaniulę unikając tworzenia pustych przestrzeni. Osadź wkład delikatnie poruszając nim w górę i dół, następnie 
usuń nadmiar cementu.  

      3.    Utwardź światłem przez 40 sekund. Cement Activa BioActive jest utwardzalny przez wszystkie rodzaje świateł. Czas 
anaerobowego chemo-utwardzania w temperaturze 37oC jest równy lub mniejszy 5 minutom od rozpoczęcia procesu mieszania. 
      4.    Przejdź do kolejnego kroku odbudowy.   

 

Instrukcja dla szynowania zębów  
1. Wytraw powierzchnie i opłucz wodą. Osusz i usuń wszystkie pozostałości płynu z powierzchni zęba za pomocą szerokiej 
końcówki do ssaka, skompresowanego powietrza i/lub bawełnianego patyczka. Nie przesuszaj zęba, który naturalnie zawiera 
małe ilości wody. 
2. Systemy wiążące nie są wymagane, ale mogą być użyte – według uznania.  
3. Umieść i przymocuj szynę w pożądanym miejscu za pomocą cementu w zwyczajowy sposób. 
4. Utwardź światłem każdą powierzchnię przez 20 sekund. 

 

WAŻNE UWAGI: 
Cementowanie uzupełnień z cyrkonu 

• Fosforany ze śliny wpływają na adhezję z cyrkonem. Po przymiarce ZAWSZE oczyść powierzchnie cyrkonu. Opłucz wodą i 
dokonaj powietrznej abrazji wewnętrznej powierzchni uzupełnienia protetycznego, za pomocą tlenku aluminium lub 
użyj preparatu usuwającego fosforany. 

• ACTIVA znakomicie łączy się z cyrkonem. Nie jest konieczne używanie primera ani środka wiążącego na powierzchni 
cyrkonu. 

Cementowanie uzupełnień z ceramiki 
• Użyj na wewnętrznej powierzchni uzupełnienia protetycznego wytrawiacza do porcelany oraz Silanu postępując według 

instrukcji załączonej przez producenta preparatów.  
Cementowanie do odbudowanego zrębu zęba 

• W czasie cementowania uzupełnienia protetycznego do odbudowanego wcześniej zrębu zęba z kompozytu, 
glasjonomeru lub amalgamatu, należy oczyścić, mechanicznie zmatowić, opłukać i dokładnie osuszyć materiał rdzenia 
zęba. 

• Cementując korony na płytkim zrębie, oraz w przypadku małej retencji, rekomendowane jest użycie systemu wiążącego.   
Cementowanie do metalu 

• ACTIVA znakomicie wiąże z pracami na podbudowie metalowej.  
 

UWAGA 

Nieutwardzony materiał może powodować podrażnienia oczu oraz skóry przy bezpośrednim kontakcie. Personel medyczny 
powinien nosić ochronne okulary oraz rękawice. Nie należy przekraczać rekomendowanego przez producenta czasu naświetlania 
dla używanej lampy. 
 

PRZECHOWYWANIE I OBCHODZENIE SIĘ Z MATERIAŁEM 

• Przechowuj szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu, najlepiej w chłodnym miejscu w temperaturze pokojowej. 

Unikaj bezpośredniego naświetlenia, nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, zanieczyszczenia i źródeł zapłonu. 
• Przydatność do użycia nieotwartego produktu – 2 lata od daty produkcji. 

• Zakręcaj natychmiast po użyciu. 
 

ZGŁASZANIE POWAZNYCH INCYDENTÓW  



Wszelkie incydenty związane z materiałem powinny być zgłaszane producentowi i odpowiedniemu organowi w rejonie w którym 
incydent miał miejsce, lub do innego właściwego organu regulacyjnego.  
Raport w sprawie poważnych incydentów należy wysłać na : 
 

PULPDENT Corporation 

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA 
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262 
e-mail: pulpdent@pulpdent.com 

 

UWAGA: Nałożyć jednorazowe rękawy/opaski ochronne na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku przed użyciem u 
każdego pacjenta. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod tym linkiem: https://www.fda.gov/medical-devices/dental-

devices/multiple-use-dental-dispenser-devices 
 

Uwaga: W celu sprawdzenia listy materiałów obecnych w tym produkcie należy zapoznać się z Kartą charakterystyki produktu. 
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