
 

Twinky Star 
  

DIN EN ISO 4049’ a 
uygundur 

Kullanım talimatı 
  
Twinky Star, süt dişlerinde kullanılan, simli yapıya sahip, ışıkla 
sertleşen radyoopak kompomer dolgu maddesidir.  
Twinky Star, halojen/LED (mavi ışık) ile polimerize olur ve dentin- 
mine bondig’ i ile kombine kullanılır. 
 
Endikasyonları: 
 

Süt dişlerinde 
 
Kullanım: 
 

Preparasyon/renk seçimi: 
Tedavi edilecek dişleri flor içermeyen bir temizleme patı ile 
temizlenmelidir. 
Renk skalası yardımı ile 8 renk seçeneğinden uygun rengi 
seçiniz. Yeterli kurutulmuş bir çalışma alanı sağlayınız. 

 
Kavite preparasyonu: 

Prensipte, sağlam diş dokusunun bütünlüğünü korumak için 
preparasyon adezif restorasyon tekniği kurallarına uygun 
şekilde minimal düzeyde yapılmalıdır. Süt dişleri için özel 
preparasyon tekniğine dikkat edilmelidir! 

 
Kurutma: 

- Hava su spreyi yardımı ile kavitenin içindeki artıklar 
uzaklaştırılmalıdır. 

- Artıkları kaviteden uzaklaştırdıktan sonra kan ve tükrükle 
kontaminasyonu engellenmelidir. 

- Fazla nem hava şırıngasıyla uzaklaştırılmalıdır, ancak dentin 
fazla kurutulmamalıdır. Amaç, nemli ama ıslak olmayan bir 
dentin yüzeyini elde etmektir (wet bonding). 

 
Pulpa koruması: 

Pulpaya yakın olunan alanlara kalsiyumhidroksit esaslı bir kaide 
uygulanmalıdır. 

 
Bonding ajanı: 

Mükemmel bir bağlanma elde edebilmek için, üretici firmanın 
kullanım talimatına uyarak herhangi bir dentin- mine bonding 
materyali kullanılabilmektedir. 

 
Twinky Star’ ın uygulaması: 

Materyal 2 mm’ lik tabakalar halinde uygulanmalı ve ışıkla 
polimerize edilmelidir. Her katman 40 sn. ışıkla polimerize 
edilmelidir. Materyalin polimerizasyonunda alışılagelmiş 
polimerizasyon cihazları kulanılabilmektedir. Halojen 
lambalarda ışık gücünün en az 500 mW/cm², LED cihazlarında 
ise 300 mW/cm² olmalıdır. 
Transparan strip ve kronlar yada transparan kama 
kullanılmalıdır. İyi bir kenar uyumuna dikkat edilmelidir. Işık 
çubuğu dolguya mümkün olduğu kadar yakın tutulmalıdır. 
Eğer mesafe 5 mm’ den daha fazla ise polimerizasyon 
derinliğinde azalma olacaktır ve sadece ışık konunun isabet 
ettiği alanın polimerizasyonu gerçekleşecektir. 
Yetersiz polimerizasyon renklenmelere ve pulpitis’e yol 
açmaktadır. 
Bitim ve polisaj dolgu yapıldıktan ve matris uzaklaştırıldıktan 
hemen sonra soğutma altında yapılmalıdır ince grenli bitim frezi 
veya cila diski ile). 
Son olarak dolgu kenarları, hatta bütün diş florlanmalıdır. 

 
Dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

- Twinky Star, Bis-GMA, Diüretanmetakrilat, TEGDMA, BHT  
içerir. 

- Gereken kurutma yapılamıyor ise ya da materyalin içindeki  
herhangi bir maddeye karşı bilinen bir alerjik durum var ise 
ürün kullanılmamalıdır. 

- Twinky Star, direk ve indirek pulpa örtülmesinde ve daimi  
dişlerin oklüzal basınca maruz alanlarında kalıcı dolgu olarak 
kullanılmamalıdır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Öjenol ve karanfil yağı içeren preparatlar dolgu maddelerinin  

polimerizasyonunu kötü yönde etkilemektedir. Dolayısıyla 
çinkoksit öjenol simanların veyahut öjenol içerikli maddelerin 
kompozit materyalleriyle birlikte kullanılmaları 
önerilmemektedir. 

- Twinky Star, özel renk efektleri olan bir kompomer dolgu  
 maddesidir. Simli etki herhangi bir metal madde  
 kullanılmadan, Glimer (çözülmez bir mineral)  sayesinde elde 
 edilmektedir. 
 Bütün renkler gıda maddeleri ve kozmetik ürünler  
 yönetmeliğine uygundur ve toksik değillerdir. Polimerizasyon  
 esnasında renkler sentetik matrikse bağlanmaktadır. Ayrıca 
 renklerin çözünülmezliği ve düşük konsantrasyonu nedeniyle  
 Twinky Star’ ın kesinlikle sakıncalı değildir. 

 
Saklama koşulları: 
 

4 °C – 23 °C arasında saklayınız. 
Materyalin kullanım öncesi oda sıcaklığında olmasına dikkat 
ediniz. 
Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayınız.  
 

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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