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TENDERED FIBRE 

 
Charakterystyka  Właściwości 

Stosowane w pracach bez metalu Przyjazne dla tkanek 

Łatwe do naprawienia 
Do zastosowania z większością kompozytów i akryli 

Oszczędna preparacja lub jej brak 
Mniejsza liczba wizyt w gabinecie 

Brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 

Średnica jednokierunkowych włóknie 
składowych 14 µm 

Bardzo wysoka odporność na działanie kwasów i 
środowiska zasadowego  

Doskonała wytrzymałość włókien ze względu na 

jednokierunkowy układ włókien  

Włókna zatopione  w światłoutwardzalnej 

żywicy  

Gotowe do użycia, szybka aplikacja, redukcja kosztów 

zabiegu, bez ryzyka przegrzania,  

Włókna dodatkowo pokryte są warstwą 
silanu  

Wzmocnione połączenie chemiczne pomiedzy włóknami 
składowymi 

Wypełniacz rozmiar 0,012 µm Lepsze właściwości fizyczne 

Fluorescencja dzięki zastosowaniu żywicy z 
materiału Enamel Plus HFO  

Doskonałe połączenie chemiczne włókien z materiałami 
cementującymi oraz kompozytowymi do odbudowy 

Specjalna lekko kleista powłoka Lepsze połączenie włókna z kompozytem i łatwiejsza 

aplikacja ze względu na dobre przyleganie do ścian 
zęba 

Brak żywic PMMA oraz MMA Brak efektu wysychania: ponowne nasączanie obniża 

wytrzymałość włókien 

Dostępne w trzech typach: Ortho(0,8 mm), 

Due (1,3 mm), Qatro (1,7 mm) 

Szerokie zastosowanie: szynowanie ortodontyczne i 

periodontyczne, wzmacnianie uzupełnień  

 
Stosowanie i  Przechowywanie:  

Rękawiczki przed zabiegiem przemyć alkoholem, aby usunąć puder.  
Produkt przechowywać w lodówce w temperaturze od 3 do 8◦ C . 

Dla łatwiejszego stosowania należy je wyjmować z chłodziarki bezpośrednio przed zabiegiem.  

Zabezpieczać przed bezpośrednim dostępem światła. Nie stosować po upływie terminu przydatności. 
Polimeryzacja 

Stosować lampę o spektrum światła 350-500 nm. Wymagane właściwości fizyczne mogą zostać 
zapewnione jedynie przy pełnej mocy polimeryzacji. Należy okresowo kontrolować moc lampy.  

 

Lama Moc Polimeryzacja  

  Wstępna  Końcowa 

Halogenowa 600 mW 30 sek.  90 sek. 

Diodowa 800 mW 20 sek. 60 sek. 

 > 1000 mW 10 sek. 40 sek.  

Laboratorium Laborlux 

Lampada plusT 

90 sek. 

10 min. 

9 min. 

30 min.  

 

http://www.micerdent.pl/


PRAKTYCZNE PORADY: 

Dno preparacji pokryć niewielką ilością materiału Flow – nie naświetlać, ułatwi to ułożenie 

włókna. Włókno naświetlać porcjami przez 4 sekundy każdą  zasłaniając pozostałą część 

włókna przed światłem lampy  np. kawałkiem opakerowej kliszy lub folią aluminiową. Taka 

procedura  umożliwia szybkie i wygodne ułożenie włókna. Następnie naświetlić całość przez 

90 sekund od strony przedsionka (polimeryzacja przez ząb), zachowując krótkie przerwy co 

20 sekund, tak aby nie przegrać tkanek. 

 

 

TENDER FIBRE DUE 

 

Szynowanie Periodontologiczne 

 

Tender Due Korzyści 

Skład: 3 200 włókien szklanych 

 

Łatwa aplikacja: odmierz, utnij, nanieś, 

spolimeryzuj 

Średnica: 1,3 mm 

 

Leczenie jednowizytowe 

Doskonała adhezja do zębów 

Długość: 12 cm 

 

Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny 

Gładkie, nie wywołują podrażnień, łatwość 

utrzymania higieny 

 

 

Objaśnienia do rycin 

 

Szynowanie 

 

1. Oczyszczenie powierzchni zębów 

2. Wytrawianie: przez 30 sekund 37 % kwasem ortofosforowym np. Enaetch. Opłukać i 

osuszyć. 

3. System łączący i odmierzanie włókna: Nanieść pierwszą warstwę EnaBond, 

naświetlić. Nanieść drugą warstwę EnaBond i ponownie utwardzić.  

4. Odmierzyć na zębach potrzebną długość włókna np. przy użyciu nici dentystycznej. 

Następnie odciąć odpowiednią ilość włókna, przecinając je razem z silikonową szyną, 

w której jest umieszone. Można użyć w tym celu skalpela lub nożyczek.  

5. Na zęby nanieść niewielką ilość materiału Flow, bardzo cienką warstwą (zwłaszcza w 

przestrzeniach międzyzębowych). Nie utwardzać. 

6. Włókno nanieść na zęby (uprzednio można je wyjąć z szyny silikonowej). Ułożyć we 

właściwej pozycji.  

7. Naświetlać przez ząb od strony przedsionka (patrz tabela polimeryzacji), a następnie 

od strony językowej.  

8. Pokryć włókno cienką warstwą konwencjonalnego materiału kompozytowej i 

utwardzić.  

9. Usunąć nadmiary i dokładnie wypolerować. 

10. Widok od strony przedsionkowej – doskonała estetyka. 

       

 

 

 

 



TENDER FIBRE QUATRO 

 

 

Tender Due Korzyści 

Skład: 6 400 włókien szklanych 

 

Łatwa aplikacja: odmierz, utnij, nanieś, 

spolimeryzuj 

Średnica: 1,7 mm 

 

Leczenie jednowizytowe 

Doskonała adhezja do zębów 

Długość: 12 cm 

 

Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny 

Gładkie, nie wywołują podrażnień, łatwość 

utrzymania higieny 

 

 

Wskazania: 

 mosty adhezyjne (Maryland) 

 mosty kompozytowe lub akrylowe  

 protezy na teleskopach 

 mosty tymczasowe 

 wzmacnianie całkowitych i częściowych prac protetycznych i ortodontycznych 

 

 

Objaśnienia do rycin: 

1. Odmierzenie właściwej długości włókna 

2. Odcięcie włókna 

3. Model z gipsu zaizolować. Nanieść włókno i przytwierdzić niewielką ilością 

materiału flow.  

4. Naświetlać stopniowo, zasłaniając pozostałą część włókna przed światłem 

lampy. Polimeryzacja patrz tabela. 

5. Odbudować brakujący punkt przy użyciu materiału kompozytowego, zalecany 

system Enamel Plus HFO ze względu na dużą wytrzymałość materiału. 

6. Opracowanie ostateczne i wypolerowanie.     

 


