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Kullanma talimatı 
 

 

 
Arabesk N, ışıkla sertleşen, üniversal ve radyoopak bir mikro hibrit 
kompozit dolgu materyalidir. Ürün hem ön hem arka bölgede 
kullanıma uygundur ve inlay tekniği ile uygulanabilir. Materyal % 60 
Vol (= % 76,5 ağırlık olarak) inorganik doldurucudan, mikro 
doldurucularından (yaklaşık olarak 0,5 - 2 µm) ve küçük doldurucu 
parküllerden oluşmaktadır. Arabesk N çok iyi cilalanabilen, 
dayanıklı ve renk sürekliliği olan bir kompozittir. Arabesk N hem 
halojen (mavi ışık)  hem de LED ışıkla polimerize edilebilmektedir.   
Arabesk N direk uygulama kolaylığı için pratik tüplerde 
sunulmaktadır. 
 
Arabesk N 7 farklı renk seçeneği sunmaktadır: 
kızıl- kahve tonları A1, A2, A3, A3.5 
sarımsı renkler B2, B3 
insizal I 
 
Endikasyonları: 
- arka bölgede sınıf I, II, V  kavitelerde  
- travma görmüş ön dişlerin restorasyonunda 
- renklenmiş dişlerin maskelenmesinde 
- estetik görünüm için renk ve şekil düzeltmelerinde 
- ön dişlerin şinelenmesinde 
- molar ve premolar dişlerin genişletilmiş fisür örtmelerinde 
- ön dişlerde sınıf III, IV ve V kavitelerinde 
- faset tamirlerinde 
- kronlar için kor yapımında 
- özellikle kompozit inlay yapımına uygundur 
 
Uygulama: 
Hazırlanış/ renk seçimi: 
Uygulama yapılacak diş, flor içermeyen bir temizleme patı ile 
temizlenir. 
Oklüzal kontak noktaları işaretlenir (arka bölge), hafif bir 
seperasyon ile aproksimal kontakların şekillendirmesi ve matrisin 
yerleştirilmesi kolaylaşır.  
Renk, temizlenmiş ve henüz anestezi yapılmamış dişten gün 
ışığında orijinal materyalden yapılmış renk skalası yardımıyla 
alınmalıdır. 
Rubber Dam kullanılması tavsiye edilmektedir. 
 
Kavite preparasyonu: 
Sağlıklı diş dokusu korunarak genellikle minimal invasiv teknik 
(adeziv dolgu tekniği) ile kavite hazırlanır. Süt dişlerinde ve 
genişletilmiş fisür örtülmelerinde özel kavite preparasyon 
tekniklerine dikkat edilmelidir! 
 
Temizleme/kurutma: 
Kavitenin temizliği ve kurutması ya özel preparatlarla ya da hidrojen 
peroksit solusyonu ile yapılmalıdır. Bu tarz uygulamalar yapılırken 
sonrasında uygulanacak bonding materyalinin özellikleri dikkate 
alınmalıdır (bakınız kullanım kılavuzu). 
 
Kaide uygulaması: 
Pulpaya yakın olan bölgelerdem kalsiyumhidroksit esaslı bir kaide 
uygulanmalıdır. Derin kavitelerde kaide maddesi kullanımı 
önerilmektedir. Flor salınımlarından ötürü campolykenoatlar (cam 
iyonomer) önerilmektedir. 
 
Bonding materyali: 
Arabesk, adeziv uygulama tekniğine uygun olarak bir mine dentin 
bond’ u ile beraber uygulanmaktadır. Bu bağlamda piyasada 
bulunan tüm ışıkla polimerize olan bonding materyalleri ile birlikte 
kullanılabilmektedir. Uygulanan bonding materyalinin hazırlanışı ve 
uygulaması ile ilgili olarak kullanım kılavuzunun dikkate alınması 
gerekmektedir. Asiteme gerektirmeyen bonding materyali olarak 
Futurabond M, asitleme gerektiren bonding materyali olarak da 
Solobond M tavsiye edilmektedir. Futurabond M/Solobond M’ in 
kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Arabesk N uygulaması: 
Kullanım öncesi materyal oda sıcaklığına getirilmelidir. Seçilmiş 
renk (bakınız renk seçimi) uygun el aletiyle kaviteye 
yerleştirilmelidir. Şeffaf matris kullanımı uygulamada kolaylık 
sağlayabilmektedir (kaygan yüzey). 
 
Uygulama: 
2 mm’ den fazla derinliği olan kavitelerde materyal tabakalar halinde 
uygulanmalı ve ışıkla sertleştirilmelidir ( her bir tabaka yaklaşık 40 - 
60 sn. ışıklanmalıdır). Piyasada bulunan ışık cihazlardan herhangi 
biriyle materyal sertleştirilebilmektedir. Ancak ışık gücü halojen 
lambalarda en az 500 mW/cm² ve LED lambalarda da en az 300 
mW/ cm² olmalıdır.  
Transparan strip bant ve kronların ya da şeffaf kamaların 
kullanılması tavsiye edilmektedir. Polimerizasyon esnasında ışık 
çubuğunun dolgu yüzeyine mümkün olduğu kadar yakın tutulması 
gerekmektedir. 
Mesafe 5mm’ den fazla olduğu durumlarda kötü bir polimerizasyon 
sonucuyla karşılaşılabilinmektedir ve sadece ışık çubuğunun 
yansıttığı ışık alanında sertleşme görülebilmektedir. 
Yetersiz bir polimerizasyonun sonucu olarak renklenmeler ve pulpa 
rahatsızlıklarıyla karşılaşılabilmektedir. 
Dolgunun bitimi ve polisajı yardımcı apareler uzaklaştırıldıktan 
hemen sonra soğutma altında yapılabilmektedir (örn. ince grenli 
elmas frezler veya disklerle). 
Tedavi bitiminde dolgu kenarları hatta bütün dişin florlanması 
tavsiye edilmektedir. 
Arabesk N bilinen teknikler çerçevesinde direk ve indirek inlay 
yapımında kullanılabilmektedir. Yapılan preparasyonun fiziksel 
özellikleri extern polimerizasyonla ayrıca yükseltilebilmektedir. 
 
Dikkat edilmesi gerekenler: 
- Herhangi bir yan etkiye rastlanılmamıştır, ancak aşırı duyarlılığa 
   sahip kişilerde hassasiyet görülmesi mümkündür. 
- Önerilen tedavi aşamalarının uygulanamadığı taktirde ve  

 materyalin içindeki herhangi bir maddeye (Bis-GMA, UDMA, 
HEMA,  TEGDMA, BHT) karşı bilinen bir alerjik reaksiyon var ise  
Arabesk N kullanılmamalıdır. 

-  Fenolik maddeler, özellikle öjenol ve timolik içerikli ürünler  
sertleşme zincirini bozduğundan dolgu maddeleriyle birlikte  
kullanılmamalıdır. Dolayısıyla çinko oksit öjenol simanların veya  
 öjenol içerikli diğer maddelerin dolgu materyalleriyle birlikte  
kullanımı tavsiye edilmemektedir. 

-  Katyonik ağız gargaraları, plak boyayıcı solüsyonlar veya  
   klorheksidin ile temas ettiğinde renklenme oluşabilir. 
 
Saklama koşulları: 
Materyal 4 °C ila 23 °C arasında saklanmalıdır. Şırıngaların ve 
bonding şişesinin kapağı materyalini ışığa maruz kalmaması için 
kullanımdan sonra hemen kapatılmalıdır. Kullanım süresi geçen 
malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. 
 
Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. 
Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. 
Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli  
bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler 
sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda kullanmanıza engel teşkil 
etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı 
kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı 
sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda 
kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda 
ürünlerimizi garanti etmekteyiz. 
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