
Ürün tanımı:
Argion, mine ve dentine kimyasal olarak tutunan, gümüş ile desteklenmiş cam 
iyonomer dolgu simanıdır.

Kullanım alanları:
- Süt dişlerinin restorasyonunda (özellikle sınıf I kavitelerde)
- Çürük lezyonlu kavitelerin doldurulmasında
- Üst yapı, kaide dolgusu ve güdük yapımında

Kullanım şekli:
Argion’ un mine ve dentine tutunması kenar çatlaklarının oluşmasını önler ve 
retansiyon sağlar. Undercutlar dolguya ek bir tutuculuk sağlamaktadır. Dolgu-
ların tabaka kalınlığı 1mm’ nin altında olmamalıdır.
Kaviteyi temizleyin (örn. %3’ lük hidrojen peroksit), su ile durulayın ve hava ile 
kurutun. 1,5 mm’ nin üzerinde dentin varlığında ek bir kaide dolgusu koyma-
ya gerek yoktur. Kalan dentin kalınlığı yetersiz olduğu durumlarda oluşabile-
cek pulpa iritasyonunu önlemek amacı ile pulpaya yakın bölgelerin kalsiyum  
hidroksit ile örtülmesi tavsiye edilir.
Dikkat! Argion’ u sadece su ile karıştırınız.
Tozu kullanmadan önce iyice çalkalayınız!
Argion ile oda ısısında (19 °C - 23 °C) çalışılmalıdır, yüksek ısıda, soğutulmuş 
bir karıştırma camının kullanılması önerilir. Argion tozunu cam ya da uygun bir 
karıştırma tableti üzerine istenilen dozda koyun, tozu porsiyonlar halinde su 
ile karıştırın. Bir silme ölçek tozun bir damla su ile karıştırılması gerekmektedir  
(toz/su = 7/1’ e tekabül etmektedir).
Sıvıyı dökerken şişeyi dik tutun, metal kanülün ort. 2 - 3 mm yukarıda kalma-
sına dikkat edin. Şişeyi çeviriken şişe ağzından çıkan damlayı karıştırmada 
kullanmayın.
Karıştırmak için sert plastik ya da kaymayan bir spatül, karıştırma tableti olarak 
da emici olmayan materyal ya da cam kullanılmalıdır. önce büyük daha sonra 
küçük miktarlarla karıştırma yapın.

   Karıştırma                 Çalışma süresi                                Sertleşme süresi
     süresi

0               50 - 60 sn.                          2 - 3 dakika                                           4 - 5 dakika

Karıştırma işlemi ort. 50 - 60 sn. sürmektedir, ama bu süre 1 dk.’ yı geçmeme-
lidir. Karıştırma işleminden sonra Argion ile ort. 2 dk. kadar çalışılınabilir (oda 
ısısnda). Argion’ un kaviteye yerleştirildikten sonra sertleşmesi 2 - 3 dk. alır. 
Dolgu yerleştirilirken çalışma alanının kuru olmasına dikkat edin. Rubber dam 
kullanılması tavsiye edilir. Kaide ve üst yapı dolguları sertleştikten sonra (yak-
laşık 4 - 6 dk.) dikkatlice işlenebilir. Dolgu en az 1 mm derinliğe sahip olmalıdır. 
keskin kenarların oluşmasını önleyin.
Sertleşme safhasında Argion neme duyarlıdır.
Uygulamadan sonra dolguyu strip veya matris ile kapatın, buna takiben koru-
yucu cila uygulayın. Geniş miktardaki fazlalıkları hemen uzaklaştırın. Bant ve 
matris uzaklaştırıldıktan sonra koruyucu lak uygulaması tekrarlanmalıdır. Bitim 
işlemi ve polisaj (esnek polisaj lastikleri ile) dolgu yerleştirildikten en az 15 dk. 
sonra gerçekleştirilmelidir. En sonunda lak tekrar uygulanmalı ve sertleştiril-
melidir. Son cila işleminde en iyi sonuçlar dolgu yerleştirildikten 24 saat sonra 
elde edilmektedir.

Ek öneriler:
Toz şişesini kullandıktan sonra iyice kapatın ve materyalin özelliklerinin koru-
nabilmesi için nem almasını önleyin. Çok az dentin desteği kalmışsa pulpa 
iritasyonu gelişebilir.
Argion, poliakrilik asit, florid silikat ve gümüş ihtiva etmektedir. Bilinen alerji ya 
da aşırı duyarlılık durumunda Argion 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 mecburiye-
ti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda  
kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda 
kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorum-
ludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel 
satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.

Argion
DIN EN ISO 9917-1’ e uygundur
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