
Polofil® Supra
EN 24049/İSO 4049’ya uygundur

Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:
Polofil Supra, ışıkla sertleşen, radyopak bir kompozit dolgu materyalidir. Mikro 
incelikte supra doldurucu sistemi sayesinde Polofil Supra anterior ve posterior 
restorasyonlarda, ayrıca inlaylerde endikedir. %60 Hac. (= %76,5 Ağırlığınca) 
inorganik doldurucu, mikro doldurucular (ykl. 0,05 µm) ve en küçük partikül  
doldurucu (ykl. 0,5 - 2 µm) içermektedir. Polofil Supra yüksek stabiliteye ve 
renk değiştirmeme özelliğine sahiptir. Ürün mavi ışık ile sertleştirilmektedir.

Polofil Supra pratik uygulama şırıngaları içinde sunulmaktadır.
Polofil Supra 7 farklı renge sahiptir.
Kırmızımsı- kahve:  A1, A2, A3, A3,5
Sarımsı renkler:  B2, B3
Insizal:  I

Endikasyonları:
– Sınıf I, II ve V posterior alanda, oklüzal basınca maruz kalınmayan bölgelerde
– Travma görmüş dişlerin rekonstrüksiyonunda
– Renklenmiş dişlerin maskelenmesinde
– Estetik amaçlı form ve renk düzeltmelerinde
– Mobil dişlerin sabitlenmesinde
– Molar ve premolarlarda geniş fisür örtülmelerinde
– Sınıf III, IV ve V, anterior bölgede
– Faset tamirinde
– Güdük yapımında
– Kompozit inlay yapımında

Uygulama:
Renk seçimini dişleri temizledikten sonra yapınız. Polofil Supra’nın renk ska-
lası orjinal üründen yapıldığından skaladaki renkler ışıkla sertleştirilmiş resto-
rasyonun rengini vermektedir. Daha net renk seçimi gerçekleştirebilmek için  
skala nemlendirilebilmektedir.
Rubber Dam kullanılması tavsiye edilmektedir.
Kavitenin adeziv dolgu tekniğine uygun olarak hazırlanmış olması gerek-
mektedir. Daha iyi kenar uyumu elde edebilmek için adeziv tekniğin kuralları  
dikkate alınmalıdır.
Çok derin kavitelerde kalsiyum hidroksit esaslı kaide materyali kullanımı  
tavsiye edilmektedir.
Bonding materyali üreticinin talimatlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Uygun Polofil Supra rengini seçiniz ve materyali uygulayınız.

Uygulamanın devamı:
2 mm derinliğinden fazla dolgulara materyali tabakalar halinde uygulayınız ve 
ışıkla sertleştiriniz. (her tabaka ykl. 40 - 60 sn). Materyalin polimerizasyonun-
da alışılagelmiş ışık cihazları kullanılmaktadır. Işık gücü halojen lambalarda  
500 mW/cm2, LED cihazlarında ise 300 mW/cm2, den az olmamalıdır.
60 sn. ışıkla polimerizasyon süresinde tabaka polimerizasyon derinliği renge 
bağlı olarak 2 - 5 mm arasında değişmektedir. Mine altında (ykl. 1 mm) trans-
lusan renklerde polimerizasyon derinliği 2 - 3 mm’dir. Lütfen transparan strip, 
kron ve  kama kullanınız. Iyi kenar uyumu olduğuna dikkat ediniz. 
Işık cihazının ışık çubuğunu mümkün olduğu kadar dolgu yüzeyine yaklaştırı-
nız. 5 mm’nin üzerindeki mesafelerde daha kötü polimerizasyon ve sadece ışık  
çubuğunun denk geldiği bölge ile sınırlı bir polimerizasyon ile karşılaşmak  
mümkündür. Yetersiz polimerizasyon sonrasında renklenmelere ve pulpa  
rahatsızlıklarına yol açabilmektedir.
Dolgunun cila ve polisajı işlem sonrası beklenmeden, yardımcı aletler uzaklaş-
tırıldığı gibi su soğutması altında gerçekleştirilebilmektedir (örn. ince grenli el-
mas frez veya diskler ile). Son olarak diş ile dolgu kenarları, hatta en ideal bi-
çimde tüm dişin florlanması tavsiye edilmektedir.
Polofil Supra bilindik teknikler kullanılarak direk ve indirek inlay yapımında 
kullanılabilmektedir. Fiziksel özellikler fazladan yapılan sertleşme ile yüksel-
tilebilmektedir.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Gerekli izolasyon yapılamadığında veya içerikteki herhangi maddeye  
 (Bis-GMA, Diurethandimethacrylat, TEDGMA, BHT, Hydroxyethylmethacry- 
 lat) karşı bilinen bir alerjik durum olduğunda Polofil Supra’nın kullanılmama- 
 sı gerekmektedir.
– Öjenol veya karanfil yağı dolgu materyallerinin polimerizasyonunu etkilemek- 
 tedir. Dolayısıyla çinkoksit öjenol simanların veya öjenol içerikli materyallerin  
 dolgu maddeleri ile birlikte kullanılmaması gerekmektedir.
– Katiyonik gargaralar, plak endikatörleri veya klorheksidin ile temasda  
 renklenmeler oluşabilmektedir.

Saklama Koşulları:
4 °C - 23 °C arasında saklanmalıdır.
Şırıngaların ve bonding materyalinin kullanıldıktan hemen sonra  ışıktan etkilen-
memesi için kapatılması gerekmektedir. 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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