
OPTIBOND-FL 

Описание: 

Инструкции за употреба: 

 Адхезивна система за емайл и дентин 

 Указания за свързване с емайл и/или дентин (ЗАБЕЛЕЖКА:отделно може да се 

закупи двойнополимеризиращ OptiBond компонент – за повече информация 

вижте по-долу): 

 

1.Изолирайте и подсушете. 

2.Поставете Kerr Gel Etchant* върху емайла и дентина за 15 секунди. 

Изплакнете с вода и се уверете, че ецващият гел е отстранен – около 15-30 

секунди.Подсушете леко с въздух за няколко секунди, като внимавате да не 

пресушите дентина. 

3.Капнете OptiBond FL Prime (Флакон 1) в смесителната плочка за еднократна 

употреба на Kerr.С накрайника на апликатора на Kerr нанесете върху 

емайловите и дентиновите повърхности с леко втриващо движение за 15 

секунди.Лекоподсушете с въздух (около 5 секунди).НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ. На 

този етап дентиновата повърхност трябва да има леко лъскав вид.Не 

допускайте замърсяване със слюнка. 

4.Капнете и равномерно нанесете OptiBond FL Adhesive (Флакон 2) върху 

емайла и дентина с накрайника на апликатора на Kerr, образувайки тънък 

слой.Продухайте границите на кавитета или изтънете слоя, ако е необходимо, с 

лека струя въздух. 

5.Полимеризирайте със светлина за 30 секунди**. 

6.Продължете с поставянето на композита. 

ЗАБЕЛЕЖКА:За процедури, изискващи допълнителната сигурност, която дава 

химичната полимеризация, може отделно да закупите компонентите OptiBond 

Dual Cure "3A" и "3B" (номера на продуктите 24639, 24640).Когато се смеси, този 

компонент дава същия състав на елементите и освобождава флуорид като 

включения в този комплект OptiBond FL Adhesive. 

 

* Предупреждение: съдържа фосфорна киселина. Избягвайте контакта с 

кожата, очите и меките тъкани. В случай на съприкосновение с тях, изплакнете 

обилно с вода, евентуално потърсете медицинска помощ за очите. Не 

приемайте вътрешно. 



 

**Препоръчително време за полимеризация:L.E.Demetron I, 10 сек.илиOptilux 

501 в ускорен режим10 сек.;плавен старт20 сек. илинормаленрежим20 сек..За 

всички останали лампи виж препоръките на производителя. 

 

Предупреждение:неполимеризирала метакрилатна смола може да причини 

контактен дерматит и да засегне пулпата. Избягвайте контакта с кожата, очите 

и меките тъкани. Изплакнете обилно с вода след евентуален контакт с тях. 
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