
IonoStar® Plus
DİN EN İSO 9917-1’ a uygundur

Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:
IonoStar Plus direk uygulamaya olanak veren kapsüller şeklinde sunulan,  
çabuk sertleşen radyopak cam iyonomer bulk fill materyalidir. Yüksek basınç 
değerinin yanı sıra ürün mine ve dentine yüksek tutunma gücüne sahiptir ve 
flor açığa çıkarır.
IonoStar Plus A1, A2, A3 ve A3.5 renklerinde sunulmaktadır. Kapsül başı  
kullanılabilir siman gramajı 0,15 ml’ dir.

Endikasyonları:
– Sınıf I oklüzal basınca maruz kalmayan dolgularında
– Sınıf I ve II kavitelerin geçici dolgularında
– Kole lezyonlarında, sınıf V kavitelerde, kanal çürüklerinde
– Sınıf III kavitelerin dolgularında
– Süt dişi restorasyonlarında
– Kaide/liner olarak
– Güdük yapımında
– Geçici dolgularda
– Geniş fisür kapatmalarında

Uygulama:

Hazırlama Aşaması:
Kaviteyi minimal invaziv hazırlayınız (sadece çürük alanları alınız). Dolgunun 
tabaka kalınlığı 1 mm’nin altında olmamalıdır. Uca doğru incelen kenarlardan 
kaçınınız. Kaviteyi temizleyiniz, su ile yıkayınız ve nemi emdiriniz veya hava 
ile kurutunuz. Dentinin fazla kurutulmadığından emin olunuz, hafif nemli bı-
rakınız. Gerekli olduğu taktirde matris yerleştiriniz. Yeterince dentin kalınlığı-
nın bulunmadığı durumlarda pulpayı korumak amaçlı kalsiyum hidroksit esas-
lı bir kaide kullanılması tavsiye edilmektedir.

Aplikasyon kapsülünün aktivasyonu ve materyalin karıştırılması:
Aplikasyon kapsülünü kullanımdan hemen önce ambalajından çıkarınız.  
Aktivasyon esnasında sıvı haznesindeki sıvının tamamen kapsül içine akma-
sı gerekmektedir. Bunun için sıvı piston aşağıya gelecek şekilde aplikasyon 
kapsülünün sert bir yüzeye sonuna kadar (bkz. Resim 1.) bastırılması ge-
rekmektedir (örn. masa). Kapsülü kullanımdan hemen önce aktive ediniz ve  
beklemeden 4000/dk. frekanslı amalgamatöre yerleştiriniz. Aktive edilmiş 
kapsülün 10 sn karıştığından emin olunuz, karıştırıcıdan alınız ve aplikatöre 
yerleştiriniz (örn. applicator, kullanım kılavuzuna bakınız).

Aplikasyon:
Materyali karıştıktan en geç 10 sn sonra yavaş, dengeli basınç uygulayarak 
kaviteye yerleştiriniz. Materyalin kapsülden çıkabilmesi için kanülün sonuna 
kadar kaldırılması gerekmektedir (bkz. Resim 2.). uygulama süresi ve kıvam 
kullanılan karıştırma cihazına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Karıştırma sonrası IonoStar Plus en az 1 dk. uygulama süresine sahiptir 
(oda sıcaklığında). Nem kontaminasyonu ve aşırı kurumadan kaçınınız.  
Çalışma alanı kuru tutulamadığı durumlarda modelaj ve konturlama sonrası 
koruyucu lak uygulanması tavsiye edilmektedir (kullanım talimatına bakınız).  
Karıştırmadan sonra en erken 3 dk. sonra restorasyon cilalanabilmektedir.  
Akabinde tekrar koruyucu lak uygulanmalıdır. 

 

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:
IonoStar Plus poliakrilasit içermektedir. Ürünün içeriğindeki kimi maddelere 
karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kullanılmamalıdır.
Pulpaya yakın alanlarda veya direk pulpa üzerinde kullanılmamalıdır. Gözle te-
ması durumunda hemen bol su le yıkanmalı ve göz doktoruna başvurulmalı-
dır. Kullanılan el aletlerini kullanım sonrasında artıklar sertleşmeden soğuk su le  
yıkayınız. Ortodontik bantların uzaklaştırılmasından sonra materyal artıkları  
basitçe ultrasonik scaler ile uzaklaştırılabilmektedirler.
Aplikasyon kapsülü aktivasyondan hemen sonra kullanılmalıdır.

Saklama Koşulları:
IonoStar Plus’u 4 °C - 23 °C’ de kuru ortamda saklayınız. Kullanımdan  
hemen önce folyosundan çıkarınız. Miadı geçmiş ürünler 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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Resim 1: Kapsül aktivasyonu Resim 2: Kapsülü açma

Karıştırma süresi (23 °C)    10 sn.

Aplikasyona kadar karıştırma sonu (23 °C)  maks. 10 sn. 

Uygulama süresi (23 °C)                                   min. 1dk.

Sertleşme süresi (37 °C)                                                        2 dk.

Genel sertleşme süresi  3 dk.


