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ACTIVATM BioACTIVE-BASE/LINERTM 
 
ACTIVA™ BioACTIVE Dual Cure Products 
Przyjazny dla wilgoci • Podwójne utwardzanie • Uwalnianie fluoru • Nieprzepuszczalny dla promieni RTG, Nie zawiera Bisfenolu A, bis-GMA, pochodnych BPA 
Materiały Activa™ BioActive są podwójnie utwardzalne, wytrzymałe, zawierają zjonizowaną żywicę o estetyce oraz 
właściwościach fizycznych odpowiadających kompozytom.  
 
Uwalniają i pobierają jony wapnia, fosforu i fluoru, mają większy potencjał do naładowania materiału tymi minerałami od 
tradycyjnych glasjonomerów i glasjonomerów modyfikowanych żywicą (RMGIs). Activa™ stymuluje wytwarzanie apatytu 
w miejscu połączenia materiału ze strukturą zęba. Ten proces naturalnej remineralizacji spaja wypełnienie oraz ząb w 
jedną całość, penetruje wgłąb i wypełnia mikropęknięcia, działa przeciw-próchnicowo, uszczelnia szczeliny brzeżne i 
chroni przed mikroprzeciekami.  
 
ACTIVA™ reaguje na ciągłe zmiany pH w środowisku jamy ustnej. Aktywnie uczestniczą w wymianie jonów pomiędzy śliną 
a strukturą zębów, jednocześnie naładowują własną strukturę w sposób ciągły uzupełniając te pierwiastki ze środowiska 
jamy ustnej, czynnie uczestniczą w wymianie jonów pomiędzy śliną i strukturą zęba, co jest kluczowym aspektem dla 
utrzymania zdrowej struktury zębów. Z tego właśnie powodu ACTIVA™ jest określana jako ”inteligentny” materiał.  
 
W przeciwieństwie do tradycyjnych, hydrofobowych materiałów, które funkcjonują jako materiały pasywne - odpychające 
wodę, ACTIVA™ jest przyjazna wilgoci i odgrywa dynamiczną rolę w jamie ustnej. Tylko materiały tolerujące wilgoć, które 
są częściowo oparte na wodzie lub posiadają znaczącą zdolność do transportowania lub magazynowania wody, potrafią 
reagować na zmiany warunków w jamie ustnej i są zdolne do dynamicznego zachowania.  
 
Podwójnie utwardzalny materiał ACTIVA™ zawiera wodę, a mimo to materiał charakteryzuje się ekstremalnie niską 
rozpuszczalnością. Matryca zjonizowanej żywicy ułatwia przenikanie wapnia, fosforu i fluoru a jednocześnie zapewnia 
utrzymaniu doskonałych właściwości fizycznych przypisywanych kompozytom.  
 
Matryca żywiczna wykazuje doskonałą szczelność brzeżną, zabezpiecza przed mikroprzeciekiem brzeżnym oraz zapewnia 
idealne połączenie z tkankami zęba. Dzięki zawartości monomeru kwasowego który wpływa na poprawę interakcji 
pomiędzy komponentą żywiczną a glasjonomerem, polepszona zostaje skuteczność połączenia ze strukturą zęba.  
 
Produkty ACTIVA™ BioACTIVE to system 2 past w strzykawkach samomieszających. Są potrójnie utwardzalną formułą, w 
której zachodzą trzy mechanizmy utwardzania: polimeryzacja światłem, reakcja utwardzania chemicznego oraz wiązanie 
charakterystyczne dla glasjonomerów. 
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OPIS PRODUKTU: 
ACTIVA™ BioACTIVE to pierwsze podwójnie utwardzalne materiały do odbudowy zęba, które posiadają bioaktywną 
matrycę zawierającą polimery kauczukowe absorbujące naprężenia oraz reaktywne szklane wypełniacze naśladujące 
fizyczne i chemiczne właściwości naturalnego zęba. Nie zawierają one Bisphenolu A, Bis-GMA oraz pochodnych BPA  
 



JAK UŻYWAĆ STRZYKAWKI AUTOMIESZAJĄCEJ: 
1. Usuń zakrętkę. Jeśli konieczne, wyciśnij trochę materiału tak, by baza i katalizator równomiernie wypływały ze 
strzykawki. Załóż końcówkę mieszającą na strzykawkę. 
2. Aby mieć pewność równomiernego zmieszania bazy i katalizatora, wyciśnij 1-2mm materiału na bloczek. 
3. Nakładaj zmieszany materiał bezpośrednio do ubytku lub do odbudowy. 
4. Wyrzuć końcówkę mieszającą, zakręć strzykawkę. Uważaj by nie zabrudzić bazy – katalizatorem. 
 
APLIKACJA NA OSUSZONĄ ALE NIE PRZESUSZONĄ POWIERZCHNIĘ ZĘBA 
Użyj końcówki ssaka, sprężonego powietrza lub bawełnianej kuleczki aby osuszyć powierzchnię opracowanego ubytku. 
Pamiętaj aby powierzchnia była wolna od wody lub systemu wiążącego. Nie przesuszaj powierzchni zęba która w 
naturalnych warunkach zawiera odrobinę wody.  
 
WSKAZANIA ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™ 
Materiał bioaktywny jest rekomendowany do lakowania bruzd, wypełnienia ubytków na powierzchniach korzeniowych, 
do wypełnień wszystkich klas ubytków. 
 
PRZECIWWSKAZANIA ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™ 
Niewskazane jest bezpośrednie pokrycie odsłoniętej, żywej miazgi zęba. Patrz instrukcja. 
 
ACTIVA™ BIOACTIVE RESTORATIVE™ / MATERIAŁ DO ODBUDOWY ZĘBA – INSTRUKCJA UŻYCIA 
1. Ustaw lampę utwardzającą na 20sek. na niskiej intensywności mocy.  
2. Zaizoluj i opracuj ubytek w zębie do ostatecznej odbudowy. Idealne preparacje brzeżne powinny być zaokrąglone, bez 
ostrych krawędzi. W ubytkach klasy V zetnij krawędź szkliwa (retencja). 
3. Jeżeli to konieczne, zabezpiecz miazgę zęba materiałem podkładowym.  
4. Wytraw opracowany ubytek metodą Total Etch przez 10-15 sekund lub metodą Selective Etch przez 15 sek. za pomocą 
38% wytrawiacza Etch Rite, spłucz wodą a następnie osusz ubytek przy pomocy ssaka, sprężonego powietrza lub 
bawełnianego wacika. Nie przesuszaj zęba, 
5. Zaaplikuj dowolny system wiążący którego używasz zgodnie z instrukcją producenta. 
6. Nałóż końcówkę mieszającą na strzykawkę Activy, a następnie umieść ją w pistolecie Activa Spenser. W celu upewnienia 
się, że baza i katalizator będą równomiernie wypływały z dyspensera, wyciśnij 1-2 mm materiału na bloczek. Activa z 
powodu inhibicji tlenowej nie stwardnieje całkowicie na bloczku w obecności tlenu. 
7. Activa BioACTIVE-RESTORATIVE jest materiałem zastępującym zębinę i szkliwo. Umieść koniec aplikatura na dnie 
ubytku. Aplikuj Activę warstwami o grubości 4mm. zawsze trzymając koniec aplikatora zanurzony w materiale eliminując 
w ten sposób możliwość powstania pęcherzyków powietrza. Naświetlaj przez 20 sekund pomiędzy poszczególnymi 
warstwami. Jeżeli pracujesz bez utwardzania światłem, to czas samoutwardzenia materiału w jamie ustnej wynosi 3 
minuty. W przypadku zastosowania metody samoutwardzania, zabezpiecz powierzchnie Activy narażoną na kontakt z 
tlenem np. gliceryną. Po utwardzeniu opracuj i wypoleruj jak zawsze. Używając formówek w głębokich ubytkach, pozwól 
Activie na samoutwardzenie przez 3 minuty zanim usuniesz formówkę.  
8. Activa może być stosowana również w technice otwartej lub zamkniętej kanapki. 
 
UWAGA: 
Umożliwienie podwójnego utwardzania materiału samoutwardzalnego jakim jest Activa przez 20-30 sekund, zanim 
nastąpi utwardzanie światłem spowoduje złagodzenie skurczu polimeryzacyjnego i egzotermiczną reakcję. Zawsze używaj 
20-sekundowego ustawienia światła o niskiej intensywności na początku naświetlania. Nie zaleca się przedłużania czasu 
naświetlania , ani stosowania wysokiej mocy lamp, w celu zapobiegania przegrzania materiału i podraznień miazgi. 
 
WSKAZANIA BioACTIVE-BASE/LINER™ 
Materiał jest rekomendowany jako bioaktywny podkład pod wypełnienia ubytków klas I,II, III i V, gdzie nie ma kontaktu z 
obnażoną miazgą, a także może być stosowany ze wszystkimi kompozytami i amalgamatami.  
 
PRZECIWWSKAZANIA ACTIVA™ BioACTIVE-BASE/LINER™ 
Niewskazane jest bezpośrednie pokrycie odsłoniętej miazgi zęba. Patrz instrukcja. 
 
ACTIVA™ BIOACTIVE BASE/LINER™ - MATERIAŁ PODKŁADOWY – INSTRUKCJA UŻYCIA 
1. Ustaw lampę utwardzającą na 20sek. czas naświetlania o niskiej intensywności. 



2. Zaizoluj i opracuj ząb do ostatecznej odbudowy. Wytrawianie i systemy wiążące w tym momencie nie są wymagane. 
3. Jeżeli to konieczne, zabezpiecz miazgę zęba materiałem podkładowym.  
4. Delikatnie osusz powierzchnie ubytku usuwając nadmiar płynu za pomocą ssaka, sprężonego powietrza lub wacika. Nie 
przesuszaj zęba. 
5. Nałóż końcówkę mieszającą na strzykawkę Activy. Aby mieć pewność się że baza i katalizator będą właściwie 
wymieszane wyciśnij 1-2 mm materiału na bloczek i zutylizuj tę część materiału. 
6. Technika otwartej kanapki: Nałóż ACTIVA BioACTIVE BASE/LINER na powierzchnie preparacji, nakładając materiał do 
powierzchni stycznej. Wcieraj materiał w zębinę przez 20 sek. i utwardź przez 20 sekund używając niskiej intensywności 
światła. Czas samoutwardzania materiału wynosi ok. 5 minut. Postępuj dalej jak wskazano w punkcie 8. 
7. Technika zamkniętej kanapki: Nałóż ACTIVA BioACTIVE BASE/LINER na powierzchnie preparacji, nie przekraczając 
granicy szkliwno-zębinowej. Wcieraj materiał w zębinę przez 20 sek. i utwardź 20 sek. używając niskiej intensywności 
światła. Czas samoutwardzania materiału wynosi ok. 5 min. 
8. Dokończ wypełnienie materiałem ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE, lub odbuduj za pomocą ulubionego systemu 
wiążączego i kompozytu. Wykończ i poleruj jak zazwyczaj. 
Uwaga: Umożliwienie podwójnego utwardzania materiału samoutwardzalnego jakim jest Activa przez 20-30 sekund, 
zanim nastąpi utwardzanie światłem spowoduje złagodzenie skurczu polimeryzacyjnego i egzotermiczną reakcję. Zawsze 
używaj 20-sekundowego ustawienia światła o niskiej intensywności na początku naświetlania. Nie przekraczaj zalecanego 
przez producenta czasu utwardzania. Dodatkowe utwardzanie światłem może powodować nadmierne uszkodzenie 
termiczne miazgi. 
 
UWAGA: 
Na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku u każdego Pacjenta przed użyciem należy nałożyć jednorazowe 
rękawy/folie ochronne. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.fda.gov/medical-devices/dental-
devices/multiple-use-dental-dispenser-devices 

 
UWAGA: 
Nieutwardzony materiał może podrażniać oczy i skórę w kontakcie z nimi. Personel medyczny powinien korzystać z 
rękawic i okularów ochronnych. Nie należy przekraczać rekomendowanego przez producenta czasu naświetlania dla 
używanej lampy polimeryzacyjnej. 
 
PRZECHOWYWANIE I POSTĘPOWANIE: 
• Przechowuj materiał szczelnie zamknięty w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej.  
Unikaj kontaktu z bezpośrednim światłem, niskimi lub wysokimi temperaturami, zabrudzeniem, lub źródłem ognia.  
• Termin ważności zamkniętego produktu: 2 lata od daty produkcji.  
• Zamykaj bezpośrednio po użyciu.  
 
RAPORTOWANIE INCYDENTÓW MEDYCZNYCH: 
Wszelkie poważne incydenty z udziałem materiałów należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa 

członkowskiego, w którym incydent miał miejsce, lub innemu właściwemu organowi regulacyjnemu. Zgłoszenia 

poważnych incydentów należy przesyłać na adres: 

 

Pulpdent Corporation 
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA 
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262 / www.pulpdent.com / email: pulpdent@pulpdent.com 
 
Uwaga: Listę materiałów obecnych w tym produkcie można znaleźć w Karcie Charakterystyki Produktu. 
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