
VOCO Ionofil Molar
AC/Quick

EN 299117/ ISO 9917’ e uygundur

Kullanım talimatı

Ürün tanımı:
VOCO İonofil Molar AC/Quick direkt uygulama için kapsüller halinde, radyo-
pak bir camionomer dolgu simanıdır.
VOCO İonofil Molar AC/Quick mine ve dentine kimyasal olarak tutunur ve
daimi flor salınımı sağlar.
VOCO İonofil Molar AC A1, A2 ve A3 renklerinde mevcuttur.
VOCO İonofil Molar AC/Quick A1, A2 ve A3 renklerinde mevcuttur.
Her uygulama kapsülünde 0,15 ml siman kullanıma uygundur.

Endikasyonları:
- Diş kolesindeki V şeklindeki defektlerin, mine ve kök lezyonlarının tedavisinde,

sınıf V dolgular dahil
- Süt dişi restorasyonlarında (özellikle sınıf I)
- Sınıf II dolgularda (oklüzal basınca maruz olmayan) tünel preparasyonun

kullanılarak
- Diş tamamlamalarında ve kaide olarak
- Sınıf I ve II kavitelerin uzun süreli geçici kapatılmalarında

Uygulama:

PPrreeppaarraassyyoonn::
VOCO İonofil Molar AC/Quick’ in mine ve dentine tutunması kenar açıklık-
larının önlenmesini ve retansiyon alanlarının oluşmasını sağlamaktadır. Un-
dercutlar dolguya ayrıca bir tutunma sağlamaktadır. Dolgunun tabaka kalın-
lığı 1mm’ den daha az olmamalıdır. Özellikle kırlangıç kuyruğu kavite hazırla-
mayınız. Gerektiği taktirde konvansiyonel bir preparasyon tercih ediniz.
Kaviteyi temizleyiniz (örn. %3 içerikli hidrojen peroksit), su ile yıkayınız ve 
kurutunuz (sıcak hava). Dentini çok kurutmadığınızdan emin olunuz. Dentin
kalınlığı 1,5 mm’ den az değil ise ekstra bir kaide gerekmemektedir. Dentin
kalınlığının daha az olduğu durumlarda olası bir pulpa iritasyonunu engelle-
mek için pulpaya yakın olunan alanların kalsiyumhidroksit içerikli bir mater-
yalle kapatılması önerilmektedir.
Uygulama öncesi kapsülün aktive edilmesi, karıştırılması ve kapağının açıl-
ması gerekmektedir.

Aktivasyon:
Aktivasyon esnasında mandalın altında bulunan ambalajdaki likidin tamamı-
nın kapsülün içine sıkılması gerekmektedir. Bu aşama kapsül aktivatörü yar-
dımıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun için kapsülün uygulama kanülü yukarı-
ya bakacak şekilde ve mandalın da aktivatörün hareketli kısmında olması ko-
şuluyla yerleştirilmesi gerekmektedir. Aktivatörün kolunu 2 s basılı tutunuz.

Karıştırma:
Aktive edilmiş olan kapsülü karıştırma cihazına (dakkada 4.000 - 4.500 titre-
şim) yerleştiriniz ve yaklaşık 10 s karıştırınız. Kapsülü karıştırma cihazından 
alınız.
Farklı markaların karıştırıcıları kullanıldığı taktirde titreşim sayısına göre karış-
tırma süresi kısalabilmekte veya uzayabilmektedir.

Açma:
Uygulama kanülüne sahip kapağı (kapakçığını duruşuna göre) yarım sağa tur
yaptırarak açınız.

Uygulama:
Kapakçığı açık olan kapsülü tabancaya yerleştiriniz. Tabancanın içinde 
kapsülün yönü istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Materyali orantılı basın-
çuygulayarak karıştırma süresinden sonraki 30 s içinde kaviteye sıkınız. 
Fazla basınç uygulamayınız.
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VOCO İonofil Molar AC:
Karıştırma süresi             Uygulama süresi                               Sertleşme süresi 

10 s                                   2 dk                                                     4 dk

VOCO İonofil Molar Quick:
Karıştırma süresi      Uygulama süresi                      Sertleşme süresi 

10 s                           1,5 dk                                      2,5 dk

Karıştırma sonrası VOCO İonofil Molar AC/Quick yaklaşık 1,5 dk uygulama
süresine sahiptir (oda sıcaklığında). Tabakaların uygulandığı alanın kuru olma-
sı gerekmektedir. Rubber dam kullanılması önerilmektedir.
Cam iyonomer simanlar sertleşme süresinde özellikle uygulama sonrası nem-
den (tükrük, nefes) veya aşırı kurutmadan etkilenmektedirler. Bu yüzden müm-
künse matris veya bantla kapatılmaları veya koruyucu lak uygulanması öneril-
mektedir (bk. Final Varnish LC kullanım talimatı).
Bitim ve polisaj (uygun cila diski ile) işlemi dolgu yapıldıktan en erken 7 dk.
(VOCO İonofil Molar) veya 2,5 dk. (VOCO İonofil Molar AC) sonra yapılmalı-
dır. Sonrasında tekrar bir koruyucu lak uygulaması önerilmektedir.
En iyi cilalama dolgu yapımından 24 saat sonra elde edilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:
VOCO İonofil Molar AC/Quick poliakrilasidi, fluorsilikat ve paraben içermek-
tedir. Belirtilen içerikteki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet (alerji) bulun-
duğunda kullanılmamalıdır.
VOCO İonofil Molar AC/Quick kullanımdan hemen önce karıştırılmalıdır. Böy-
lece materyalin kaviteye uygulama ve modelaj süresi kısıtlanmaz ve olası 
zaman aşımında oluşabilecek çatlaklar önlenmiş olur.
AC kapsülü aktive edildikten hemen sonra karıştırılmalıdır.

Saklama koşulları:
VOCO İonofil Molar AC/Quick kapsülleri kuru ortamda 15 °C - 23 °C arasın-
da saklanmalıdır. Ancak kullanım öncesi ambalajından çıkartınız.
Ambalajda belirtilen miyad geçildiği taktirde kullanmayınız.
Final Varnish LC şişesini kullanım sonrası hemen kapatınız. Oda sıcaklığında
ışıktan korunarak saklanması gerekmektedir.

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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