
Admira Protect 
 

Návod na použitie 
 
Svetlom tuhnúci, fluoridy uvoľňujúci jednozložkový preparát na báze ormoceru® 
pre ošetrenie dentínovej hypersenzibility. 
Admira Protect  redukuje už po jednom použití väčšinu precitlivenosti úplne a 
ochraňuje dodatočne pred vonkajšími vplyvmi a abráziou. 
 
Oblasti použitia:  
- Ošetrenie precitliveného dentínu ( dentínová hypersenzibilita ) 
- Ošetrenie krčkov ( aj pri korunkových okrajoch, po očistení zubov alebo po 

odstránení zubného kameňa, obnažené krčky po operáciách atd. ) 
 
Spracovanie:  
1. Príprava 

Zuby pred ošetrením očistiť bezfluoridovou pastou ( napr. Klint  ) prípadne 
gumovým kalichom alebo rotačnými kefami. 
Ošetrovaný areál izolovať vatovými valčekmi. Prebytočnú vlhkosť odstrániť 
bezolejovým vzduchom. Dentin nie veľmi vysušiť. Cieľom je ľahko vlhka 
plocha. 
Kontaminácii krvou alebo slinami po očistení musí byť zabránené. 

2. Odobratie 
Pri použití f ľašky: 
Fľašku pri odobratí tekutiny držte tak, aby vzduchový ventil smeroval hore. 
Micro Tim  zaveďte do uzáveru a nechajte nasiaknuť. Alternatívne dajte 
Admira Protect  na miešaciu platňu. 
Pri použití SingleDose: 
SingleDose na perforácii oddeliť a popísanou stranou otočiť nahor. S Micro 
Tim  prederavte fóliu, zväčšite dieru a točivým pohybom namočte kefku 
tekutinou. 

3. Aplikácia 
Admira Protect s Micro Tim alebo štetcom naneste rovnomerne na všetky 
dentínové plochy, ktoré chcete ošetriť a nechajte 20 sekúnd pôsobiť. 
Následne Admira Protect odfúkajte slabým prúdom vzduchu a polymerizujte 
halogénovým svetlom ( Polofil Lux ) 10 sekúnd. 
Druhu vrstvu Admira Protect  opatrne naneste, odfúkajte a 10 sekúnd 
svetelne vytvrďte. 

4. Odstránenie inhibi čnej vrstvy   
Kyslíkovú inhibičnú vrstvu ( mäkký povrch ) s vatovým peletom alebo 
valčekom odstráňte. Skontrolujte ďasna v okolí na zbytky materiálu a ten v 
prípade potreby odstráňte.  

 
Upozornenia a bezpe čnostné opatrenia:  



Fenolové latky ( napr. Eugenol obsahujúce provizórne materiály ) 
ovplyvňujú polymerizáciu a preto nesmú prísť do kontaktu s Admira 
Protect . 
Admira Protect obsahuje BIS-GMA, HEMA, BHT, acetón, ormocery a 
organické kyseliny. Pri známych alergiách na jednotlivé zložky Admira 
Protect nepoužívať.  
Zabráňte kontaktu s ústnou sliznicou. Pri kontakte s očami, oči okamžite 
vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára. 
 

Skladovanie a upozornenia k použitiu: 
Admira Protect po použití pevne zavrieť. Neskladujte pri teplote vyššej 
ako 25°C ( skladovanie pri teplote 5° - 8°C predlžu je trvanlivosť výrobku ). 
Admira Protect nevystavujte priamemu slnku a operačnému svetlu. 

 Doba použiteľnosti pri skladovaní v chlade 24 mesiacov. 
Obchodné formy:   
 Admira Protect 
 4,5 ml fľaška, Micro Tim , držiak     Art.-Nr. 1650 
  Admira Protect SingleDose 
 Set 50x0,06 ml SingleDose, Micro Tim , držiak štetca  Art.-Nr. 1651 
 Balenie 200x0,06 ml SingleDose, Micro Tim , držiak štetca Art.-Nr. 1651 
 
 
Naše výrobky sú vyvinuté pre použitie v stomatológii. Čo sa tyká použitia nami 
dodávaných výrobkov , sú naše slovne a písomné upozornenia poprípade 
poradenstvo podávané podľa najlepšieho vedomia a sú nezáväzné. Naše 
upozornenia alebo  poradenstvo sa neoslobodzujú od preverenia vhodnosti 
našich výrobkov na  oblasť ich použitia. Pretože použitie našich výrobkov 
prebieha bez našej kontroly, je ich použitie výlučne na  vašu zodpovednosť. My 
zaručujeme samozrejme kvalitu našich výrobkov zodpovedajúcu platným 
normám, ako aj štandardom stanoveným v našich dodacích a predajných 
podmienkach.  


