
PULPDENT
Spee-Dee™ Build-Up
Wielozadaniowa żywica do odbudowy rdzenia i zębów
Podwójne utwardzany • Uwalniający fluor • Hydrofilowy • Widoczny na zdjęciach 
radiologicznych

OPIS PRODUKTU
Spee-Dee Build-Up  to wielofunkcyjny, podwójnie utwardzalny, oparty na żywicy materiał do odbudowy 
zębów i odbudowy rdzenia. Jest przyjazny dla wilgoci, ma właściwości samoprzylepne i samotrawiące, 
które są kompatybilne ze wszystkimi systemami wiążącymi. Materiał uwalnia fluor i jest 
nieprzepuszczalny dla promieni RTG. Nie zawiera Bisfenolu A, Bis-GMA ani pochodnych BPA.

WSKAZANIA
Wielofunkcyjny, oparty na żywicy materiał do odbudowy zęba oraz jego rdzenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie jest przeznaczony do bezpośredniego pokrycia obnażonej miazgi. 

JAK UŻYWAĆ PODWÓJNEGO KARTRIDŻA 
1. Zdejmij zakrętkę. W razie potrzeby odpowietrz nabój tak, aby baza i katalizator znalazły się przy ujściu 
otworów naboju. Umieść końcówkę mieszającą na kartridżu. 
2. Aby zapewnić równomierne wymieszanie bazy i katalizatora, nałóż 2-3 mm materiału na podkładkę i wyrzuć ten 
materiał.
3. Rozprowadzić równomiernie wymieszany materiał bezpośrednio na ząb lub do uzupełnienia.
4. Wyrzucić końcówkę mieszającą. Załóż zakrętkę. Nie zanieczyszczać krzyżowo bazy i katalizatora.

INSTRUKCJA UŻYCIA 
1. Usuń starą odbudowę i/lub próchnicę lub przygotuj miejsce na wkłady za pomocą wybranego systemu
wkładów koronowo-korzeniowych.
2. Aby uzyskać najwyższą siłę wiązania, należy wytrawić i nałożyć system 
wiążący zgodnie z instrukcjami producenta. Utwardzić światłem. W przypadku 
samoutwardzalnych i podwójnie utwardzalnych materiałów żywicznych zaleca się 
stosowanie podwójnie utwardzalnego systemu wiążącego.
3. Zdjąć zatyczkę z kartridża. W razie potrzeby odpowietrz nabój tak, aby baza
i katalizator znalazły się przy wylocie z kartridża.
4. Umieścić końcówkę mieszającą 1:1 na kartridżu. Aby zapewnić równomierne 
wymieszanie bazy i katalizatora, nałóż 2-3mm materiału na podkładkę i wyrzuć 
ten materiał.
5. Zaaplikuj materiał na przygotowane miejsce lub do otworu w którym zostanie 
umieszczony wkład i umieść wkład. Utwardzić światłem przez 20 sekund. Odbuduj 
rdzeń za pomocą techniki „Crown Up”, umieszczając materiał, utwardzając, 
dodając więcej materiału, utwardzając i powtarzając to aż do osiągnięcia 
pożądanej odbudowy. Materiał utwardzi się również samoczynnie. Czas wiązania w
warunkach beztlenowych w temperaturze 37°C wynosi 3:15 minut. Ostrożnie załóż 
zakrętkę na kartridż. Nie zanieczyszczać krzyżowo bazy i katalizatora.
6. Opracuj odbudowany ząb aby uzyskać oczekiwany efekt.



Uwaga: Przed użyciem u każdego pacjenta na dozowniki stomatologiczne wielokrotnego użytku należy 
nałożyć jednorazowe rękawy/opaski ochronne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz:
  https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nieutwardzony materiał może powodować podrażnienie oczu lub skóry w bezpośrednim kontakcie. 
Stomatolodzy powinni nosić okulary ochronne i rękawice chirurgiczne. Nie przekraczaj zalecanego przez 
producenta czasu utwardzania materiału dla lampy której używasz.

https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices

