
Fibrafill
®
DENTIN  

Reinforced condensable bulk-fill 
 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
OСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Fibrafill® DENTIN е кондензируем микрохибриден 
композит с дисперсна армировка от стъклени влакна. 
Материалът е предназначен за употреба във възстано-
вителната стоматология.  
 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Fibrafill® DENTIN е медицинско изделие, предназначено 
за използване при директни възстановявания като за-
местител на слоя дентин. 
 
ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА: 
1. Подгответе кавитета с прилагане на стандартна тех-
ника, следвайки принципите на минимално инвазивна 
препарация. Подсушете добре. Осигуряването на добре 
подсушен кавитет е ключово за успеха на процедурата. 
Препоръчва се използване на кофердам. При необхо-
димост, използвайте калциев хидроксид за покриване 
на пулпата.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Продължете със стандартна адхезивна техника – ец-
ване и бондинг, следвайки препоръките на производи-
телите.  Използвайте стандартни фотополимеризиращи 
адхезивни системи. 
  
 
 
 
 
 
 
3. Подгответе материала – поставете компюлата в пис-
толет и махнете капачката.  
 
4. Поставете компюлата в кавитета и бавно екструди-
райте материала. Оформете, като атаптирате по дъното 
и стените на кавитета. Ако кавитета е по-дълбок от 4 
mm, използвайте послойна техника. Когато нанасяте 
материала, предвидете достатъчно място за покриване 
със слой от завършващ композит (слоят трябва да е с 
дебелина 1-2 mm от повърхността на оклузията, виж 
точка 6). 
 
 
 
 
 

Клиничен съвет: За възстановявания клас II и големи 
кавитети е препоръчително предварително изграждане 
на стените и контактните точки, така че кавитетът да 
стане централен.  
*За да се улесни адаптирането на материала, преди 
неговото нанасяне,  е препоръчително да се постави 
слой течен композит на дъното на кавитета (напр. Fibra-
Fill® FLOW). 
 
5. Полимеризирайте поставения материал, задържайки 
лампата възможно най-близо до повърхността му. При 
дебелина на слоя 4 mm, необходимото време за поли-
меризация, според вида на лампата е:  
- 30 s с халогенна или конвенционална  LED лампа 
(мощност около 700 mW/cm

2
) 

- 13 s с LED лампа с висок интензитет (мощност около 
1200 mW/cm

2
) 

- 10 s с плазмена лампа (мощност около 2000 mW/cm
2
) 

 
6. Нанесете слой от 1-2 mm стандартен композит върху 
полимеризирания вече Fibrafill® DENTIN и оформете 
оклузалната повърхност. Полимеризирайте според пре-
поръките на производителя. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Последните стъпки са идентични с тези при традици-
онно директно възстановяване. Коригирайте контактни-
те зони, проверете преходите между обтурацията и 
зъба и полирайте, използвайки стандартна техника. 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 
- Не използвайте за директно покритие на пулпата. 
- Не използвайте при пациенти с известна алергия към 
метакрилати. 
- Не използвайте като повърхностен, финален слой на 
обтурация. Винаги покривайте с универсален композит. 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
- Fibrafill® DENTIN е медицинско изделие за професио-
нална употреба в денталната медицина. 
- Препоръчва се използването на ръкавици и техника на 
работа без директен контакт с материала. 
- Избягвайте контакт с очите, поглъщане, контакт с ко-
жата и меките тъкани. 
- За предотвратяване на контакт с лигавиците е препо-
ръчително да се изолира работното поле с кофердам. В 
случай на директен контакт с неполимеризирания мате-
риал, отстранете внимателно с памучен тампон или 
марля и изплакнете с вода. В случай на алергична реак-



ция (екзема, обрив, симптоми на възпалителна реакция, 
подуване или сърбеж), потърсете медицинска помощ и 
прекратете  употребата на продукта върху засегнатия 
пациент. 
- В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с 
вода и потърсете медицинска помощ. 
- Използвайте защитни очила и избягвайте да гледате 
директно във фотополимерната лампа в по време на 
работа. 
- В случай на неволно залепване на материал върху 
твърда зъбна тъкан или протеза, първо отстранете из-
лишния материал с подходящ инструмент и след това 
полимеризирайте. 
- Компюлите са са за еднократна употреба и не могат да 
се стерилизират или да бъдат почиствани. За да предот-
вратите кросконтаминация, не използвайте компюлите 
при различни пациенти. 
- В случай на замърсяване при дозиране от компюлата, 
не използвайте повторно материала. 
 
СЪВМЕСТИМОСТ: 
- Адхезивни системи: използвайте фотополимерни ад-
хезивни сиситеми. Не е препоръчителна употребата на  
еднокомпонентни такива. 
- Покривен композит: продуктът е съвместим с всички 
универсални фотополимери.   
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: 
- Fibrafill® DENTIN е предназначен за употреба на стайна 
температура. В случай на съхранение в хладилник, про-
дуктът трябва да се темперира поне 15 минути преди 
употреба. 
- Да не се използва в случаи, в които не може да се оси-
гури сухо работно поле. 
- Да не се използва в комбинация с евгенол – фенолите 
ще повлияят полимеризацията на материала. 
- Да не се излага на директна светлина, за да избегне 
преждевременна полимеризация на материала. 
- Да не се използва, ако опаковката е с нарушена цялост. 
- Да не се използва след посочения на опаковката срок 
на годност. 
- В случаи на настъпване на тежко нежелано събитие, 
незабавно уведомете производителя и компетентните 
органи в страната. 
- В случаи, че се налага да изхвърлите Fibrafill® DENTIN, 
следвайте предписанията за унищожаване на медицин-
ски изделия, приети в страната. 

СЪХРАНЕНИЕ: 
- За поддържане на оптимални качества на продукта, се 
препоръчва Fibrafill® DENTIN да се съхранява между 4 - 
25°C в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и 
далеч от пряка светлина.  
- Да не се излага на температури по-високи от 25°C за 
дълъг период от време.  
- Да не се използва след обозначения на опаковката 
срок на годност.  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 
Продуктът е разработен за употреба единствено в ден-
талната медицина. Винаги използвайте според инструк-
циите за употреба. Производителят не носи отговорност 
за щети, настъпили поради неспазване указанията за 
работа с продукта или поради използването му извън 
описания диапазон от показания. Потребителят поема 
отговорност за използването на Fibrafill® DENTIN за це-
ли, които не са посочени в инструкцията за употреба на 
продукта. 
 
ОПАКОВКА: 
Всяка опаковка съдържа 20 компюли, всяка x 0,13 ml/ 
0,25 g и инструкция за употреба. 
 
Производител: 
ADM, a.s. U vodarny 2, 616 00, Czech Republic 
 
Последна промяна: март 2021 
ADM, a.s., 03/2021, FORM: 210305 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


