
PULPDENT 
Embrace TM WetBond TM Class V  
Hydrofilny płynny kompozyt do wypełniania ubytków k lasy V.  
Światłoutwardzalny kompozyt uwalniaj ący fluor. 

      
 
Opis produktu.  
Embrace WetBond Class V jest pierwszym płynnym kompozytem do wypełnień przyszyjkowych, który wiąże w wilgotnym 
środowisku. Materiał zawiera unikalną hydrofilną żywicę Resin Acid-Integrating Network (R.A.I.N.) unikalną dla technologii 
Embrace.  
 

Embrace WetBond Class V nie wymaga systemów wiążących, tworzy chemiczne i mikromechaniczne wiązania z tkankami 
zęba. Nie jest wymagane stosowanie systemów wiążących (ale mogą one zostać użyte). Zaleca się wytrawianie szkliwa, 
natomiast nie jest konieczne wytrawianie zębiny. Zaleca się jeśli to potrzebne wytrawianie cementu korzeniowego. 
 

Z uwagi na to, że Embrace WetBond Class V, tworzy chemiczne i mikromechaniczne wiązania z wilgotnymi tkankami zęba, 
ma to szczególne znaczenie w okolicy szyjek zęba, gdzie osiągnięcie izolacji od wilgoci jest bardzo trudne. Materiał zapewnia 
dużą siłę wiązania do zębiny i szkliwa, a wypełnienie jest wolne od szczeliny brzeżnej.  
 

Embrace WetBond Class V posiada cząstki wypełniacza mające wymiary mikronowe i submikronowe. Po spolimeryzowaniu ( 
naświetleniu światłem lampy polimeryzacyjenej) materiał jest odporny na działanie wody. 
 

Płynny kompozyt Embrace WetBond Class V jest dostępny w popularnych kolorach A2, A3.5, B2 i  D2, jest 
światłoutwardzalny, uwalnia fluor oraz jest stosunkowo przezierny, co zapewnia doskonały efekt estetyczny wypełnienia.  
 

Zastosowanie lakieru do wypełnień Seal-n-Shine na wypełnienie i brzegi szkliwa zwiększa wytrzymałość oraz szczelność 
brzeżną a także poprawia ostateczny efekt estetyczny. Zapewnia to ochronę zarówno wypełnienia jak i tkanek zęba.  
 

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełnień ubytków klasy V. 
Przy wypełnianiu ubytków klasy V należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak wielkość ubytku oraz jego 
usytuowanie, dostępność do wykończenia i polerowania wypełnienia, stan powierzchni zęba i otaczających tkanek miękkich, a 
także ewentualne recesje i choroby przyzębia. Powinno się także pamiętać o ewentualnym występowaniu bruksizmu u 
danego pacjenta, a także przy wykonywaniu wypełnienia wziąć pod uwagę oczekiwania pacjenta. 
 

Lekarz wykonujący takie wypełnienie powinien wziąć pod uwagę potrzebę wykonania retencji, stworzenie powierzchni do 
właściwego związania wypełnienia, a także zapewnić możliwość wykończenia wypełnienia. 
 

Badania nad mikroprzeciekiem wykazują, że żywice Embrace wykazują lepsze własności od tradycyjnych kompozytów 
użytych z samowytrawiającymi systemami wiążącymi. Co więcej wiele wyników badań wykazuje, że zawierające 
rozpuszczalnik i niewypełnione systemy wiążące charakteryzują się powstawaniem mikroprzecieku w wypełnieniach klasy V. 
Płynny kompozyt Embrace WetBond Class V przewyższa te materiały gdyż nie powoduje powstawania mikroprzecieku. 
Polecamy Bond samotrawiący V generacji Dentastic UNO. 
 
Sposób stosowania:  
Lekko wilgotna powierzchnia zęba nie jest ani sucha ani zalana wodą. Należy osuszać powierzchnię zęba  i usuwać nadmiar 
wody powietrzem dmuchawki lub wacikiem. Powierzchnia zęba powinna pozostać błyszcząca. Zbytnie osuszenie powoduje 
zmniejszenie siły wiązania.   
 

1. Opracować ubytek klasy V tworząc ewentualną retencję.  
2. Odizolować pole zabiegowe i lekko osuszyć powietrzem dmuchawki pochodzącym z kompresora bezolejowego.  
3. Wytrawić szkliwo i cement przez 15 sekund wytrawiaczem Etch Rite- 38% kwasem fosforowym  lub wypiaskować 
mikropiaskarką.  Dokładnie wypłukać,  po wypłukaniu uważać aby nie zanieczyścić wytrawionej powierzchni.  

Uwaga: Nie jest potrzebne stosowanie systemów wiążących ani wytrawianie zębiny. System wiążący może jednak zostać 
użyty, jeżeli lekarz zadecyduje o jego użyciu, wówczas zaleca się jego aplikację jedynie na dno ubytku ! 

4. Lekko osuszyć i usunąć nadmiar wody. Należy osuszać powierzchnię zęba  i usuwać nadmiar wody powietrzem 
dmuchawki lub wacikiem. Powierzchnia zęba powinna pozostać błyszcząca. Zbytnie osuszenie powoduje zmniejszenie siły 
wiązania. Embrace WetBond Class V  wiąże się także do powierzchni zęba lekko zanieczyszczonych śliną, jednak zawsze 
najlepiej jest unikać zanieczyszczeń bakteryjnych.  
5. Nałożyć  płynny kompozyt Embrace Class V  na tak przygotowaną powierzchnię zęba. 
6.Spolimeryzować lampą polimeryzacyjną. Płynny kompozyt Embrace Class V  można polimeryzować wszystkimi rodzajami 
lamp polimeryzacyjnych.  Czas polimeryzacji dla źródła światła o minimalnej mocy 300 mW/cm2 wynosi 20 sekund.  
Zalecamy stosowanie for mówek przyszyjkowych. 
7. Zastosowanie lakieru do wypełnień Seal-n-Shine zwiększa wytrzymałość, szczelność brzeżną i efekt estetyczny. Lakier 
nanieść pędzelkiem a następnie utwardzić lampą przez 20 sek.  
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