
aura je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní, vysoce pevný a estetický 
kompozitní výplňový systém, navržený tak, aby zubnímu lékaři usnadnil 
každodenní práci s výběrem odstínů. aura si osvojila systematický a vědecký 
přístup k uspořádání odstínů a barev přirozené skloviny a dentinu. Zubní 
lékař tak nabývá kontrolu nad výběrem odstínů. S aurou je výběr odstínů 
prakticky bezpracný. aura nabízí vynikající manipulaci, tvarovatelnost 
a snadné leštění.

ŠKÁLA ODSTÍNŮ

Odstíny skloviny:
Odstíny skloviny aura jsou kompozity s mikroplnivy, které vycházejí z různé 
barevnosti přirozené skloviny.
E1 je průsvitný, s vysokou opalescencí a je bělejší. Je určen k napodobení 
mladé skloviny.
E2 je středně průsvitný, neutrální barvy a nižší opalescence. Je určen 
k nahrazení dospělé skloviny.
E3 je žluté barvy, vysoce průsvitný a je vhodný k náhradě skloviny u pacientů 
v seniorském věku.
Poznámka: 
Odstíny skloviny aura nejsou rentgenkontrastní.
Odstíny skloviny jsou k dispozici ve 3g stříkačce a 0,20g dávkovací jednotce.

Odstíny dentinu:
Odstíny dentinu aura jsou nanohybridní kompozity, které vycházejí z jedné 
opacity, jednoho barevného tónu (základní barva je podobná sérii A 
vzorníku odstínů VITA Classical) a jsou fluorescentní, s širokým rozpětím 
sytosti barvy. „DC“ znamená „dentine chroma“ a je stejným způsobem 
seřazen vzestupně, dle sytosti barvy. Pro bělené zuby je k dispozici také 
bělený dentin Db.

Řada Dentine Chroma (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6 a DC7) je 
k dostání ve 4g stříkačce a 0,25g dávkovací jednotce.

Víceúčelové odstíny:
Víceúčelové odstíny Chroma 2 (MC2), 3 (MC3), 4 (MC4) a 5 (MC5) jsou 
nanohybridní kompozity, které navazují na řadu Dentine Chroma, jsou však 
méně opakní. Tyto odstíny jsou určeny k nanášení bez použití vrstvení anebo 
v jedné vrstvě. K dispozici jsou ve 4g stříkačce a 0,25 dávkovací jednotce.

aura bulk fill:
Pro stomatology, kteří hledají výplňový materiál k nanášení ve velkém 
množství, je řešením produkt aura bulk fill (BKF). Lze jej vytvrzovat 
maximálně do hloubky 4 mm po dobu 20 vteřin LED polymerační lampou 
anebo 2× 20 vteřin halogenovou polymerační lampou. K dostání je ve 4g 
stříkačce a 0,25 dávkovací jednotce.

Tónovací a krycí odstíny:
SDI nabízí také výběr krycích činidel k vyplňování silně zbarvené zubní 
struktury nebo kovových čepů/šroubů. K dispozici jsou následující odstíny:

KRYCÍ ČINIDLO TÓN (barva) šedá

tmavě žlutá modrá oranžová

šedá hnědá červená

univerzální čirá bílá

bílá zelená žlutá

KONTRAINDIKACE:
• Překrytí pulpy
• Nepoužívejte společně s jakýmikoliv materiály s obsahem eugenolu
• Alergie na akrylové pryskyřice
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Výhradní dovozce pro Českou republiku

INDIKACE:

E1–E3 Db–DC7 MC2–MC5 BKF

Výplně ve frontálním 
úseku • • •

Výplně v distálním úseku * • • •

Nepřímé inleje, onleje 
a fazety * • •

Dostavby kořenového 
pahýlu • • •

Dlahování • • • •

Sendvičová technika 
s použitím skloionomeru • • •

*K použití jako horní vrstva na odstín Dentin Chroma.

POSTUP
Výběr odstínu materiálu:
• Zub určený k vyplňování vyčistěte prophy pastou.

A. Výběr odstínu pro techniku vrstvení:
Odstín je nutno vybrat ještě před izolací a nejlépe za denního světla pomocí 
přiloženého průvodce výběrem odstínů aura.

1. Zvolte odstín dentinu (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 
srovnáním tabulky odstínů s oblastí cervix, kde je sklovina nejtenčí.

 Poznámka: Pokud volíte odstín dále od krčku, je nutno brát v potaz 
efekt ztenčení skloviny. Např., pokud je DC3 vybrán z prostřední 
části bukálního povrchu, dentin vespod obvykle odpovídá DC4 nebo 
DC5.

 Odstín dentinu lze určit po preparaci kavity. Je však nutné to provést 
pod vodním sprejem, abyste zabránili dehydrataci zubu, což vede 
k nesprávnému výběru odstínu.

2. Vyberte odstín skloviny (E1, E2, E3) porovnáním tabulky odstínů 
s incizální plochou přilehlých zubů nebo zubu určeného k výplni.

Pokyny k vrstvení:

Výběr klinických situací

Přibližná shoda se vzorníkem VITA Classical a VITA 3D-MASTER.

Vzorník VITA ClassICAL:

Vzorník VITA 3D-MASTER:

B. Výběr odstínu pro techniku bez použití vrstvení:
Řada víceúčelových odstínů Multipurpose Chroma (MC) je nejvhodnější pro 
techniku bez použití
vrstvení, kde není nutný vysoce estetický výsledek. Při výběru odstínu MC si 
prohlédněte celý zub za pomoci tabulek odstínů MC.

Postup při vyplňování:
1. Zub izolujte.
2. Kavitu preparujte způsobem běžným pro vyplňování kompozitními 

pryskyřicemi.
3. Poznámka: V případech, kdy je nezbytné překrytí pulpy, použijte 

podložku hydroxidu vápníku.
4. Naneste bondovací činidlo dentin/sklovina (SDI Go!) podle pokynů 

výrobce.
5. Naneste vybraný odstín kompozitu aura.

E1–E3 Db–DC7 MC2–MC5 BKF

1. Dostavba ve 2mm 
vrstvě

2. Výplň v jedné 4mm 
vrstvě

1. 1. 1. a 2. 2.

Doporučená doba 
polymerace (vlnová 
délka 470 nm, 
vysoce výkonná LED 
polymerační lampa)

20 s 20 s / 
2 mm

20 s / 2 mm
2× 20 s / 

4 mm

2× 20 s / 
4 mm

6. Výplň dokončete standardní technikou.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:
Skladujte při teplotě v rozmezí 10–25 °C (50–77 °F). Používejte při teplotě 
v rozmezí 20–25 °C (68–77 °F). Stříkačkový systém: Po použití pevně 
uzavřete uzávěrem.

UPOZORNĚNÍ:
• Vyhněte se delšímu kontaktu leptacího činidla, adheziva nebo kompozita 

s pokožkou nebo sliznicí úst z důvodu nebezpečí vzniku zánětu ústní 
sliznice nebo přecitlivělosti pokožky.

• Určeno pouze k profesionálnímu použití.
• Skladujte mimo dosah dětí.
• Nepožívejte vnitřně.
• Nepoužívejte po uplynutí doby trvanlivosti.
• Nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
• Upozornění: Tento výrobek lze prodávat pouze na objednávku 

stomatologa.
• Bezpečnostní list k dispozici na www.sdi.com.au nebo kontaktujte svého 

regionálního zástupce.

PRVNÍ POMOC:
Oči (zasažení): Důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
Pokožka (zasažení): Setřete hadříkem nebo houbičkou napuštěnou 
alkoholem. Důkladně omyjte vodou.
Požití: Vypijte velké množství vody/mléka. V případě přetrvávajících příznaků 
vyhledejte lékaře.
Vdechnutí: Nepředpokládají se žádné příznaky.

PRODUKTOVÁ ŘADA:
Aura Master úvodní řada – stříkačky 
Aura Syringe úvodní řada – světlá 
Aura Syringe úvodní řada – střední 
Aura Syringe víceúčelová sada
Aura Syringe náhradní náplně

Aura Master úvodní sada – komplety 
Aura Complet úvodní sada – světlé 
Aura Complet úvodní sada – střední 
Aura Complet víceúčelová sada
Aura Complet náhradní náplně


