
OPAK 
Leírás 
Fényre kötő opaqer leplezőként használva: 
- Kerámia leplezés sérülése esetén felszínre került fém elfedésére, vagy kompozitok elfedésére. 
- Sötét dentin közvetlen elfedésére III. és IV. osztályú restaurációknál. 
 
Biztonsági jegyzet 
Figyelmeztetés! 
Az OPAK polimerizált metakrilátokat tartalmaz, melyek irritálhatják a bőrt, a szemet és az orrnyálkahártyát, arra érzékeny 
személyeknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat.  
Kerülje a szemmel való érintkezést és a szaruhártya sérülését. Szemmel való érintkezés esetén a szemet bő vízzel öblítse ki, és 
forduljon orvoshoz. 
Kerülje a bőrrel való érintkezést, ezáltal megelőzhető a bőr irritáció és az esetleges allergiás reakció. Bőrrel való érintkezés 
esetén pirosas kiütések jelenhetnek meg. Ha bőrrel érintkezik, azonnal törüljük le egy pamut anyaggal és alaposan mossuk le 
szappannal és vízzel. 
Bőrérzékenység vagy kiütés esetén hagyja abba a használatot és forduljon orvoshoz. 
Kerülje a szájnyálkahártyával való érintkezést, ezzel megakadályozva annak gyulladását. Ha véletlenül bekövetkezik, távolítsa el 
az anyagot a nyálkahártyáról. A kivörösödött nyálkahártyát bő vízzel mossuk le a restauráció befejezése után. Ha az érzékenység 
továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 
Óvintézkedések 
Használjon védőszemüveget, védő maszkot, védő ruhát, és gumikesztyűt. Ajánljon fel a páciensnek védőszemüveget. 
 
Ellenjavallatok 
Az OPAK használata ellenjavallt amennyiben a páciens allergiás a metakrilát gyantákra vagy bármely más összetevőre. Ne 
használja az OPAK-ot megnyílt pulpa és pulpitisz esetén. 
 
Használati utasítás 
Törött porcelán fog restauráció 

- Használjon Kofferdam izolálást a műtéti területen.  
- Érdesítse fel a fém felszínt, használjon gyémánt fúrót.  
- Egy gyémánt fúróval preparálja ferdére a kerámia vagy a kompozit sérült felszínét.  
- Fújja szárazra 
- Kondicionálja a kerámiát, a kompozitot, és a fém felületetet 10-15 másodpercig (a kerámiához ajánlott 9,6%-os 

hydro-fluoric savazó gélt, kövesse a gyártó utasításait). Mossa le és olaj mentesre szárítsa.  
- Használja a szilánt a kerámia vagy a kompozit felületen. Várjon 60 másodpercet és szárítsa le levegővel. A silán és fém 

felület közötti kapcsolat nem befolyásolja negatívan a ragasztó hatékonyságát.  
- Használja az Opak-ot 0.5mm vastagságban a kondicionált fém felületen. Polimerizálja 20 másodpercig. Ha szükséges 

ismételje meg még egyszer. 
- Alkalmazza a bondot a javítandó felületen (opaqer és kerámia/kompozit anyag) szárítsa le a vékony réteget és 

polimerizálja 20 másodpercig. 
- A proximális restaurációkhoz használjon átlátszó matricát és éket. 
- Az üreg eltöltéséhez használjon VITA árnyalatú kompozitot 2 mm vastag rétegben.  
- Polimerizáljon minden egyes réteget legalább 500 mW/cm² fény intenzitáson 20 másodpercig, vagy 
- 1100mW/cm² fény intenzitáson 10 másodpercig 
- Finírozza és polírozza a restaurációt. 

 
Kompozit pótlásnál, sötét dentin elfedésére 

- Alakítsa ki az üreget a hagyományos módon. 
- Kondícionálja a dentint (15-20 másodperc) és a zománcot (40 másodperc). Öblítse le és szárítsa meg. 
- Használja az Opak-ot 0.5mm vastagságban. Polimerizálja 20 másodpercig. 
- Használja az Opak-ot a zománcon és a szabad dentin felszínen, kissé szárítsa le. Polimerizálja 20 másodpercig.  
- A proximális restaurációkhoz használjon átlátszó matricát és éket. 
- Az üreg feltöltéséhez használjon VITA árnyalatú kompozitot 2 mm vastag rétegben. Polimerizáljon minden egyes réteg 

20 másodpercig. 
- Finírozza és polírozza a restaurációt. 

 
 
Tárolás & Eltarthatóság  
Ne tegye ki közvetlen napfénynek és forróságnak. Soha ne tárolja a Pure Fill-t eugenolt tartalmazó termékek közelében. 
23°C alatti hőmérsékleten, száraz, hűvös helyen tárolandó. Amennyiben, e feltételek mellett tároljuk, a OPAK 36 hónapig 
felhasználható. 
 



 
 
Kiszerelés 
Elérhető A3 VITA árnyalatban. 
OPA-2 - 1 x 2g fecskendő + 10 db egyszer használatos csőr vég 
 
Fontos utasítások 
- Ne dobja el a dobozt és a használati utasítást, amíg a termék el nem fogyott. 
- A magas páratartalom árthat a csomagolásnak, amire fontos utasításokat és információkat nyomtattak. 
- A túl magas hőmérsékleten való tárolás, az anyag idő előtti elavulását okozza és gátolja a polimerizációt. 
- A túl alacsony hőmérsékleten való tárolás a termék bomlásához vezet, amitől teljesen használhatatlanná válik.  

 
Utasítás 
Ezeket az anyagokat kifejezetten fogászati használatra fejlesztették. Használni szigorúan a használati utasítás szerint kell. Nem 
vállalunk felelősséget a nem megfelelő használatból elkövetet hibákért. A felhasználó felelős, ha olyan területen használja az 
anyagot, ami leírásban nem szerepel. A leírások és adatok nem tartalmazzák a szavatosságot. 
 


