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Materiał wypełniający do zębów bocznych
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QuiXfil™ to oparty na bazie ˝ywic materia∏ wype∏niajàcy do z´bów
bocznych.
QuiXfil zapewnia prostà i szybkà technik´ aplikacji, a jednoczeÊnie
bezpiecznà i skutecznà.
QuiXfil wykorzystuje nowà technologi´ czàsteczek wype∏niaczy, co
gwarantuje wyjàtkowo du˝à zawartoÊç wype∏niacza w materiale.
QuiXfil charakteryzuje si´ wysokà odpornoÊcià na abrazj´ i posiada
fizyczne w∏aÊciwosci, które sà szczególnie wa˝ne dla wype∏nieƒ
nara˝onych na du˝e obcià˝enia w odcinku z´bów bocznych.
QuiXfil wyst´puje w postaci kompiul przeznaczonych do bezpoÊredniej
wewnàtrzustnej aplikacji.
QuiXfil jest dost´pny w jednym uniwersalnym kolorze.

QuiXfil przeznaczony jest do stosowania wraz z jednoetapowym, samowytrawiajàcym systemem wià˝àcym Xeno®III, systemem Prime&Bond®NT,
lub innymi produktami przystosowanymi do pracy z materia∏em QuiXfil.
SK¸AD
Dimetakrylan uretanu (UDMA)
Glikol trietylenowy dimetakrylanu (TEGDMA)
Di- and trimetakrylanowe ˝ywice
˚ywice metakrylanowe modyfikowane kwasem karboksylowym
Butyl hydroksytoluenu (BHT)
Stabilizator UV
Kamforochinon
Etyl-4-dimetyloaminobenzoesanu
Silanizowane szk∏o strontowo glinowe z dodatkiem fluorku sodu
Stosunek wype∏niacza nieorganicznego : matrix kszta∏tuje si´ w proporcjach
wagowych- 85.5 : 14.5 i obj´toÊciowych- 66.4 : 33.6.
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WSKAZANIA
QuiXfil jest przeznaczony do:
• Wykonywania wype∏nieƒ klasy I i II w tych przypadkach gdzie istotne
jest po∏àczenie bezpieczeƒstwa i skutecznoÊci z szybkà i efektywnà
technikà aplikacji.
• Odbudowy zr´bu koronu pod metalowe i porcelanowe (na podbudowie
metalowej) uzupe∏nienia wykonane technikà poÊrednià.
PRZECIWWSKAZANIA
• Stosowanie u pacjentów ze stwierdzonà alergià na ˝ywice metakrylanowe
lub inne sk∏adniki materia∏u.
• PoÊrednie i bezpoÊrednie przykrycie miazgi.
• Gdy nie mo˝na zabezpieczyç pola pracy przed Êlina, krwià itd.
• Odbudowa zr´bu korony pod ca∏kowite korony porcelanowe.
OSTRZE˚ENIA
1. QuiXfil zawiera ˝ywice metakrylanowe które mogà wywo∏ywaç
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podra˝nienia oczu. W przypadku bezpoÊredniego kontaktu z oczami
nale˝y natychmiast przep∏ukaç je obficie woda i skontaktowaç si´
z lekarzem okulistà.
2. QuiXfil mo˝e wywo∏ywaç u niektórych predysponowanych pacjentów
objawy nadwra˝liwoÊci po bezpoÊrednim kontakcie ze skórà lub b∏onami
Êluzowymi. Po bezpoÊrednim, przypadkowym kontakcie nale˝y dane
miejsce natychmiast przemyç wodà z myd∏em i sp∏ukaç obficie.
JeÊli wystàpià jakiekolwiek objawy nadwra˝liwoÊci nale˝y przerwaç
stosowanie materia∏u.
ÂRODKI OSTRO˚NOÂCI
1. Stosowaç umiarkowanà si∏´ nacisku na pistolet w trakcie aplikacji
materia∏u z kompiuli. Wykorzystywanie nadmiernej si∏y lub wykonywanie gwa∏townych ruchów stanowi potencjalne niebezpieczeƒstwo.
2. Unikaç bezpoÊredniego nas∏onecznienia. Materia∏ nale˝y przechowywaç w temperaturze od 10 °C do 24 °C.
3. WilgotnoÊç mo˝e niekorzystnie zmieniç w∏aÊciwoÊci materia∏u

wyj´tego z oryginalnego opakowania. Dlatego do momentu u˝ycia
przechowywaç kompiule w opakowaniu oryginalnym typu blister.
INTERAKCJE Z MATERIA¸AMI STOMATOLOGICZNYMI
Materia∏y stomatologiczne zawierajàce w swym sk∏adzie eugenol nie
powinny byç stosowane jednoczeÊnie z tymi produktami. Eugenol
zak∏óca reakcj´ wiàzania czego rezultatem jest niedostateczna twardoÊç
spolimeryzowanego materia∏u.
SZCZEGÓ¸OWA INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. Opracowanie
Przed przystàpieniem do opracowywania ubytku oczyÊciç zàb za
pomocà gumki i pasty profilaktycznej np. Nupro®.
Usunàç wy∏àcznie tkanki zmienione próchnicowo zgodnie z zasadami
mikrozachowawczego opracowania ubytku.
Opracowanie brzegów ubytku za pomocà wiert∏a do opracowywania
znaczne podnosi jakoÊç po∏àczenia wype∏nienia z tkankami.

Po opracowaniu ubytek sp∏ukaç dok∏adnie za pomocà wodno powietrznego
sprayu.
Usunàç pozosta∏oÊci wody lekkim strumieniem powietrza lub za pomocà
kuleczki z waty.
Nie przesuszaç struktury tkanki z´binowej.
2. Ochrona miazgi
W przypadku pokrycia bezpoÊredniego lub poÊredniego (prawdopodobna
odleg∏oÊç do miazgi < 1 mm) zaleca si´ stosowanie materia∏ów na bazie
wodorotlenku wapnia, twardniejàcych (np. Dycal®). Nale˝y jak najwi´kszà
powierzchni´ dna ubytku pozostawiç wolnà w celu uzyskania jak
najwi´kszej si∏y adhezji po aplikacji systemu wià˝àcego.
3. Wytrawianie i aplikacja systemu wià˝àcego
Patrz instrukcje stosowania jednoetapowego, samowytrawiajàcego
systemu wià˝àcego Xeno III lub opartego na Nanotechnologii systemu
Prime&Bond NT.
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4. Aplikacja materia∏u QuiXfil
UmieÊciç kompiule w odpowiednim miejscu pistoletu.
Aplikowaç materia∏ QuiXfil bezpoÊrednio do ubytku. Ze wzgl´du na du˝à
g∏´bokoÊç polimeryzacji i niewielkà wartoÊç skurczu polimeryzacyjnego
mo˝liwa jest polimeryzacja warstw gruboÊci do 4 mm.
5. Polimeryzacja
NaÊwietlaç ka˝dà warstw´ wype∏nienia oddzielnie przez:
• 20 sekund jeÊli efektywnoÊç naÊwietlania mieÊci si´ w granicach 500800mW/cm2,
• 10 sekund jeÊli efektywnoÊç naÊwietlania wynosi ponad 800mW/cm2.
Koƒcówka Êwiat∏owodu powinna znajdowaç si´ jak najbli˝ej polimeryzowanej powierzchni.
Wa˝ne: Nale˝y zawsze sprawdziç czy ka˝da warstwa by∏a poddana
w wystarczajàcym stopniu ekspozycji na Êwiat∏o.
Dodatkowo wype∏nienie powinno zostaç naÊwietlone poprzez Êcian´
j´zykowà lub policzkowà.
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6. Opracowanie
Opracowanie wype∏nienia nale˝y rozpoczàç bezpoÊrednio po jego
spolimeryzowaniu.
Du˝e nadmiary nale˝y usunàç wiert∏em do opracowywania lub wiert∏em
z nasypem diamentowym. Najlepszy efekt opracowania pozwalajà uzyskaç
krà˝ki Êcierne systemu Enhance™ oraz paseczki do opracowywania
i polerowania przestrzeni mi´dzyz´bowych. U pacjentów z w∏aÊciwym
stanem higieny, ostateczny po∏ysk wype∏nienie osiàga z up∏ywem czasu.
KONSERWACJA PISTOLETU DO APLIKACJI
Pistolet mo˝na sterylizowaç w autoklawie lub chemicznie za pomocà
specjalnych roztworów, zgodnie z instrukcja stosowania ich producenta.
Zaleca si´ roz∏o˝enie pistoletu na cz´Êci przed sterylizacjà, aby zwi´kszyç
efektywnoÊç tego procesu. Nale˝y Êcisnàç r´kojeÊç pistoletu i jego ruchomà
cz´Êç. Popchnàç do góry i zdjàç ruchomà cz´Êç zawiasu odkrywajàc spr´˝yn´.
Roz∏o˝yç pistolet. Usunàç ewentualne pozosta∏oÊci materia∏ów wype∏niajàcych
za pomocà papierowej chusteczki i odpowiedniego roztworu (70% alkohol).

Aby ponownie z∏o˝yç pistolet nale˝y z∏o˝yç obydwa elementy i zacisnàç
ruchomà cz´Êç zawiasu.
PRZECHOWYWANIE
Kompiule materia∏u QuiXfil powinny byç zawsze bezpoÊrednio po u˝yciu
szczelnie zamkni´te.
Unikaç bezpoÊredniego nas∏onecznienia.
Materia∏y przechowywaç w temp. od 10 °C do 24 °C.
Niew∏aÊciwe warunki przechowywania mogà skróciç okres przydatnoÊci do
u˝ycia i wp∏ynàç niekorzystnie na zachowywanie si´ materia∏u w warunkach
klinicznych.
WilgotnoÊç mo˝e wp∏ynàç niekorzystnie na w∏aÊciwoÊci materia∏u wyj´tego
z oryginalnego opakowania. Dlatego do momentu u˝ycia przechowywaç
kompiule w opakowaniu oryginalnym typu blister. W normalnych
warunkach przechowywania (18 - 24 °C, wilgotnoÊç 50% ± 20%) wyj´ta
z opakowania blister kompiula powinna zostaç zu˝yta w ciàgu 4 tygodni.

NUMER SERYJNY
I DATA WA˚NOÂCI
Numer seryjny oznacza rok, miesiàc i dzieƒ produkcji. Powinien byç
wymieniany we wszelkiej korespondencji wymagajàcej dok∏adnej
identyfikacji produktu.
Nie stosowaç po up∏ywie daty wa˝noÊci oznaczonej na opakowaniu.
W razie pytaƒ prosimy o bezpoÊredni kontakt:
Producent:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
78467 Konstanz
NIEMCY
Tel. +49 (0) 75 31 5 83-0

Przedstawicielstwo:
DENTSPLY DeTrey GmbH
Biuro przedstawicielskie
ul. Filtrowa 43/2
02-057 Warszawa
tel. (0 22) 8 25 40 71
fax (0 22) 8 25 45 59
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