
PULPDENT
Uniwersalny kompozyt półpłynny
Światło utwardzalny ∙ Uwalniający fluor ∙ Przyjazny wilgoci ∙ Widoczny na zdjęciach RTG

PRODUCT DESCRIPTION
ACTIVA™ PRONTO ™ jest estetycznym, światło utwardzalnym materiałem zawierającym wapń, fosfor i 
fluor w trwałej odpornej na zużycie żywicznej matrycy, wskazany do użycia przy wszystkich procedurach 
odbudowy zębów.  Materiał można układać w warstwy, nie spływa po nałożeniu i zachowuje swój kształt
przed utwardzeniem światłem.

ACTIVA PRONTO jest twardsza niż tradycyjne kompozyty. Zawiera opatentowany, absorbujący i 
amortyzujący wstrząsy komponent żywiczny wzmocniony kauczukiem, który odpory jest na 
odpryskiwanie i pękanie. Zwiększa to wytrzymałość materiału na zginanie z jednoczesnym zachowaniem 
walorów estetycznych, twardość i wytrzymałości na ściskanie oraz trwałość wymaganą od kompozytów 
dentystycznych. 

ACTIVA PRONTO jest żywicą na bazie uretanu, nie zawierającą Bisfenolu A,  Bis-GMA, ani pochodnych 
BPA.

WSKAZANIA
Rekomendowany jako materiał wypełnieniowy do bruzd, ubytków na powierzchniach korzeniowych, 
oraz wypełnień klas  I, II, III, IV oraz V, wszędzie tam gdzie nie ma kontaktu z miazgą zęba.

PRZECIWWSKAZANIA 
Nie jest wskazane do bezpośredniego nałożenia na  obnażoną miazgę zęba.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Odizoluj i przygotuj ząb do założenia wypełnienia. Zukośnij i zaokrąglij brzegi szkliwa. W 

ubytkach klasy V, zukośnij lub podetnij szkliwo.
2. Nałóż odpowiedni podkład chroniący miazgę, jeśli wskazane. 
3. Wytraw i nałóż system wiążący według instrukcji producenta. 
4. ACTIVA PRONTO jest materiałem zastępującym szkliwo i zębinę. Nałóż aplikator o średnicy 19ga 

na strzykawkę i aplikuj materiał w 2 mm. warstwach, utwardzaj światłem przez 20 sekund 
pomiędzy każdymi warstwami. 

5. Wykończ i wypoleruj jak zwykle.

PRZECHOWYWANIE i UŻYWANIE 
• Przechowuj w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. Unikaj 
bezpośredniego naświetlenia, ekstremalnych temperatur, zanieczyszczenia oraz kontaktu ze źródłem 
zapłonu.
• Data ważności nie rozpakowanego produktu: 2 lata od daty produkcji.
• Nakładaj zakrętkę natychmiast po użyciu.

UWAGA
Nieutwardzony materiał może powodować podrażnienia oczu lub skóry w razie kontaktu. Personel 
powinien nosić okulary ochronne oraz rękawice. Nie należy przekraczać rekomendowanego przez 
producenta lampy czasu naświetlania.

ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW



Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem powinny być zgłaszane producentowi i 
kompetentnemu organowi dla obszaru w którym incydent miał miejsce, lub właściwemu  organowi 
odpowiedzialnemu za regulacje. Raport o poważnym incydencie powinien zostać wysłany do:

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

Uwaga: Używaj jednorazowych rękawów ochronnych/osłon nakładanych na dyspensery 
stomatologiczne wielokrotnego użytku przed użyciem u każdego pacjenta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji wejdź na: https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-
dental-dispenser-devices

Uwaga: Zapoznaj się z Kartą charakterystyki w celu uzyskania listy materiałów obecnych w tym wyrobie.

PULPDENT Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: (800) 343-4342 / (617) 926-6666 / Fax: (617) 926-6262
www.pulpdent.com / pulpdent@pulpdent.com


