
 
Uwaga:  
Niespolimeryzowany materiał może powodować podrażnienie skóry lub oczu w razie kontaktu. 
Personel gabinetu powinien nosić okulary ochronne i rękawiczki. 
Uwaga:  
Porcelain Etch Gel – wytrawiacz do porcelany zawiera 9,6 % kwas fluorowodorowy, bardzo 
aktywny chemicznie, wydzielający drażniące opary, z którym należy się obchodzić ze 
szczególną ostrożnością.  Połknięcie, kontakt ze skórą i oczami czy wdychanie oparów przez 
dłuższy czas są szczególnie niebezpieczne.  W przypadku kontaktu należy spłukać dużą 
ilością wody, a w razie konieczności skontaktować się z lekarzem.  
Przechowywanie: 
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodzie temperatury pokojowej. Unikać 
bezpośredniego światła, ekstremalnych temperatur i źródeł ognia.  
- Okres przechowywania nie otwartego produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. 
- Po użyciu należy natychmiast zamykać strzykawkę odpowiednią nakrętką. 
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EmbraceTM WetBondTM  
Restoration & PFM Repair Kit 

                      Zestaw do naprawy porcelany 
 
Opis preparatu: 

 

 
 

 
Embrace WetBond Restoration & PFM Repair Kit (Zestaw do naprawy wypełnień i 
porcelany) zawiera wyjątkowe żywice wiążące w wilgotnym środowisku. Zostały one 
zaprojektowane tak, aby wiązały z wszystkimi rodzajami wypełnień, metalem oraz 
powierzchnią porcelany.  Zestaw zawiera wszelkie potrzebne materiały do przygotowania 
powierzchni, primery, opaker, preparat do ochrony tkanek miękkich, oraz specjalną żywicę 
do uszczelnienia i nadania połysku uzupełnieniu.   
 

Wchodzące w skład zestawu żywice wiążące  takie jak Embrace First-CoatTM, 
Embrace Opaquer and Embrace Seal-n-ShineTM zawierają hydrofilną żywicę Resin Acid-
Integrating Network (R.A.I.N.) unikalną dla technologii Embrace. Materiał wiąże się do 
lekko wilgotnych tkanek zęba. Żywice Embrace wiążą się chemicznie i mechanicznie do 
tkanek zęba i uzupełnień w wilgotnym środowisku. 
 
Embrace First-Coat to specjalny primer, który wiąże się z powierzchnią wytrawionych lub 
poddanych mikroabrazji metalu, porcelany lub kompozytu. Jest to jednoskładnikowa 
żywica, nie zawierająca rozpuszczalnika i penetrująca powierzchnię wytrawionych lub 
poddanych mikroabrazji materiałów lub tkanek. Umożliwia ona wiązanie zarówno 
mechaniczne jak i chemiczne z tymi powierzchniami. Jest światłoutwardzalna i wiąże się 
ze wszystkimi rodzajami kompozytu. First – Coat eliminuje potrzebę użycia primerów do 
metali, silanów oraz systemów wiążących stosowanych zazwyczaj na powierzchnię 
metalu lub porcelany.  
 

Embrace Opaquer  – opaker ma wszystkie zalety technologii Embrace, włączając w to 
zdolność do chemicznego wiązania się do metalu, porcelany tkanek zęba w wilgotnym 
środowisku. Materiał łatwo się nakłada pędzelkiem co umożliwia szybką aplikację.  
 

Embrace Seal-n-Shine:  lakier nakłąda się na ukończone wypełnienie (naprawę) aby 
spenetrowała ona wszelkie porowatości i uszczelniła brzegi. Pozwala ona na szybkie 
wykończenie uzupęłnienia i nadanie połysku kompozytowi oraz wytrawionej lub poddanej 
mikroabrazji powierzchni porcelany i kompozytu.    



Po spolimeryzowaniu preparat jest niewrażliwy na wodę, zapewnia wyjątkową szczelność 
brzeżna, pozwalając osiągnąć wspaniałą estetykę i ochronę zęba. 
Seal-n-Shine można utwardzać wszystkimi rodzajami lamp polimeryzacyjnych, przezroczysta 
żywica jest jednoskładnikowa, nie zawiera rozpuszczalników ani modyfikatorów. Preparat nie 
przebarwia wypełnień, nie zawiera wypełniaczy, jego gęstość jest idealna do wygodnego i 
precyzyjnego nakładania, nie będąc zbyt płynną lub zbyt gęstą.  
Żywica Seal-n-Shine może być także użyta do naprawiania pęknięć zębów, uszczelniania 
ubytków niepróchnicowych lub miejsc zdemineralizowanych, defektów szkliwa, a także do 
uszczelniania brzegów uzupełnien wykonywanych metodą pośrednią i cementowanych przy 
pomocy żywicy.  
 

Kool-Dam TM –żywica ochronna – pierwsza żywica ochronna,(płyny koferdam), który nie 
wydziela ciepła w trakcie polimeryzacji, co znacznie podnosi komfort pacjenta w trakcie 
zabiegu. Stosuje się ją do osłonięcia i ochrony tkanek miękkich, zębów i powierzchni 
wypełnień. Pozostaje tam gdzie się ją nałoży i nie spływa. Po spolimeryzowaniu pozostaje 
elastyczny i daje się łatwo ściągnąć w jedym kawałku po zabiegu.  
 

Porcelain Etch Gel  – wytrawiacz do porcelany zawiera 9,6 % kwas fluorowodorowy. Jest  
tiksotropowy nie spływa i pozostaje tam, gdzie został położony. Wytrawia porcelanę w dwie 
minuty. Taka dwuminutowa aplikacja nie przebarwia porcelany. 
 
Sposób u życia 
 
Czynno ści wst ępne: 
 
Powierzchnię porcelany, metalu i spolimeryzowanego kompozytu wysuszyć. Powierzchnię 
tkanek zęba należy pozostawić lekko wilgotną. 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. Powierzchnię metalu (lub amalgamatu) należy wypiaskować. Powierzchnię ceramiki należy 
wytrawić przy pomocy wytrawiacza do porcelany Pulpdent Porcelain Etch Gel  przez 2 minuty 
po wcześniejszym założeniu żywicy ochronnej Pulpdent Kool-Dam  w celu zabezpieczenia 
tkanek miękkich, sąsiednich zębów lub porcelany. Należy przestrzegać środków 
bezpieczeństwa  związanych z użyciem wytrawiacza do porcelany podanych poniżej w dalszej 
części instrukcji. Instrukcja użycia preparatu Kool-Dam znajduje się poniżej. Na 
spolimeryzowany kompozyt nakłada się wytrawiacz (kwas fosforowy) na 10 sekund i spłukuje.   
2. Dokładnie wypłukać. Wysuszyć powierzchnię ceramiki, metalu lub utwardzonych żywic w 
tym kompozytów.  
Jeżeli zabieg dotyczy także szkliwa lub zębiny, należy wytrawić je przez 15 sekund 38% 
kwasem fosforowym (wytrawiaczem). Następnie zaaplikować system wiążący zgodnie z 
zaleceniami jego producenta.  
3. Nałożyć cienką warstwę preparatu Embrace First-Coat  na powierzchnię metalu lub 
ceramiki używając aplikatora z włoskami. .  
4. Utwardzić Embrace First-Coat . Czas polimeryzacji dla źródła światła o mocy 300 mW/cm2 

wynosi 20 sekund. W przypadku silniejszego światła czas ten jest krótszy. 
5. Jeżeli zachodzi potrzeba należy nałożyć Embrace Opaquer , na metal lub przebarwioną 
powierzchnię używając dołączonych pędzelków. Spolimeryzować opaker światłem lampy 
polimeryzacyjnej. Czas polimeryzacji dla źródła światła o mocy 300 mW/cm2 wynosi 20 
sekund. W przypadku silniejszego światła czas ten jest krótszy. 

6. Kontynuować zabieg używając  kompozytu lub cementu na bazie żywic 
polimeryzowanego zgodnie z zaleceniami jego producenta.  
 

 
Następnie uszczelnić wypełnienie żywicą Embrace Seal-n-Shine 
 

1. Powierzchnię uzupełnienia należy wytrawić lub wypiaskować przez 10 sekund.  
2. Dokładnie wypłukać. Powierzchnię porcelany, metalu i spolimeryzowanego kompozytu 
wysuszyć. Powierzchnię tkanek zęba należy pozostawić lekko wilgotną. 
3. W sytuacji, w której jest to konieczne należy włożyć nitkę dentystyczną pomiędzy zęby 
aby zapobiec ich sklejeniu. Zęby można także rozseparować klinem lub paskiem do 
formówki. 
 4. Nałożyć cienką warstwę Seal-n-Shine  na ząb i powierzchnię wypełnienia przy pomocy 
aplikatora z włoskami lub przy pomocy czystego pędzelka. 
5. Usunąć nitkę dentystyczną kierując ją w stronę korony zęba tak, aby być pewnym, że 
zęby nie są sklejone ze sobą.  
 6. Spolimeryzować lampą polimeryzacyjną. Seal-n-Shine można polimeryzować 
wszystkimi rodzajami lamp polimeryzacyjnych.  Czas polimeryzacji dla źródła światła o 
mocy 300 mW/cm2 wynosi 20 sekund. W przypadku silniejszego światła czas ten jest 
krótszy. 
 
Kool-Dam. Instrukcja u życia: 
 
1. Nałożyć warstwę żywicy o grubości 1-2 mm na dziąsło lub powierzchnie zęba, które 
mają być chronione. 
2. Spolimeryzować lampą polimeryzacyjną. Czas polimeryzacji dla źródła światła o mocy 
300 mW/cm2 wynosi 10 sekund. W przypadku silniejszego światła czas ten jest krótszy. 
 
Porcelain Etch Gel – wytrawiacz do porcelany. Instr ukcja u życia: 
 
1. Zarówno lekarz jak i asysta , a także pacjent muszą mieć założone okulary ochronne.  
Lekarz  i asysta muszą mieć ręce chronione przez rękawiczki ochronne.  
2.  Założyć koferdam lub nałożyć żywicę Kool-Dam,  aby odizolować pole zabiegowe i 
tkanki miękkie.  
3. Asysta musi stać w pobliżu fotela i trzymać końcówkę ssaka 5-7 cm od powierzchni 
porcelany, taka by odsysać opary. 
4.  Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą ze strzykawki z wytrawiaczem do porcelany 
Porcelain Etch Gel o nakręcić zagięty aplikator.  Ostrożnie zacząć wyciskać  wytrawiacz 
do porcelany Porcelain Etch Gel na bloczek do mieszania lub ligninę. Nie rozpoczynać 
wyciskania w ustach pacjenta! Aby najlepiej kontrolować wypływ preparatu nie należy 
tłoczka popychać kciukiem, ale trzymając strzykawkę uchwytem pisarskim naciskać 
tłoczek wnętrzem dłoni, zginając kciuk i palec wskazujący. Nie wywierać zbytniego 
nacisku na tłoczek. Dla każdego pacjenta zakładać nowy aplikator.  
5. Ostrożnie nakładać wytrawiacz do porcelany Porcelain Etch Gel na powierzchnię 
porcelany i pozostawić na dwie minuty pamiętając o odsysaniu oparów ssakiem.  
6. Wypłukać powierzchnię porcelany dużą ilością wody. Pozostawić powierzchnię lekko 
wilgotną.  
 

 
Uwaga:  
Po użyciu natychmiast odkręcić aplikator i zamknąć strzykawki  zakrętką.  
 
 


