
Zipbond Universal je jednosložkový, světlem vytvrzovaný univerzální 
adhezivní systém s uvolňováním fluoridů, který je navržen tak, aby zajistil 
konzistentní a spolehlivou pevnost spojení pomocí technik samoleptání, 
selektivního leptání a celkového leptání.

SLOŽENÍ:
Adhezivní monomery včetně MDP etanolu
Voda Fluorid

INDIKACE:
Přímá aplikace
• Světlem tvrzené kompozitní výplně
• Světlem tvrzené kompomery
• Sealing kavit před umístěním nepřímých výplní
• Kompozitní opravy porcelánových a hybridních keramických výplní
• Kořenové povrchy vystavené plnění, které způsobují hypersenzitivitu
• Dostavby jader pomocí světlem polymerujících nebo duálně tvrzených 

kompozitů
• Ochranný lak pro skloionomerní (GI) výplně

Nepřímá aplikace
• Cementace nepřímých výplní

KONTRAINDIKACE:
1. Nepoužívejte pro uzavírání pulpy.
2. Všechny osoby, u kterých je známo, že trpí alergií na pryskyřici, by se 

měly zdržet používání přípravku Zipbond Universal.
3. Nesmí se používat v kombinaci s eugenolem ani hemostatiky 

obsahujícími železité sloučeniny.
4. Nepoužívejte látky jako desenzibilizátory, dezinfekční prostředky 

(poznámka: lze použít roztoky chlorhexidinu), adstringenty, dentinové 
tmely, oplachovací roztoky obsahující EDTA nebo peroxid vodíku. Zbytky 
těchto látek mohou narušit pevnost spoje a reakci tuhnutí lepidla, 
zejména u vytvrzovaných a duálně vytvrzovaných materiálů.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Příprava:
Aby se zabránilo kontaminaci, musí se použít izolační techniky. 
Upřednostňovaným způsobem izolace je kofferdam. V případech, kdy je 
nutná ochrana pulpy, použijte vložku z hydroxidu vápenatého.
Příprava zubu
1. Volné zbytky přípravků odstraňte postřikem vodou.
2. Jemně vysušte vzduchem pomocí 2 až 3 dávek vzduchu bez oleje/vody 

nebo bavlněných pelet.

Kavitu nepřesušte. Povrch kavity by měl mít mírně lesklý vzhled 
(nevysušovat). Nadměrné sušení může vést k pooperační citlivosti.

PŘÍMÁ APLIKACE LEPIDLA
Přímé výplně pomocí světlem polymerujících kompozitů 
a kompomerů.
Pečetění kavit před umístěním nepřímých výplní

Technika samoleptání
Dávkování z lahvičky: 
Do míchací nádobky přidejte jednu nebo dvě kapky Zipbond Universal 
(v závislosti na velikosti náhrady). Okamžitě nasaďte víčko.

Podání jednotkové dávky: 
Otevřete zařízení s jednotkovou dávkou, vložte do zásobníku štětečkový 
aplikátor (např. SDI Points) a počkejte, až dojde k nasáknutí jeho špičky 
přípravkem.

POZNÁMKA: Pokračujte rychle k dalším krokům, protože se kapalina může 
odpařit a způsobit špatné spojení.

1. Adhezivum nanášejte do kavity štětečkem (např. SDI Points) po dobu 
10 sekund.

2. Nechte působit na povrchu kavity po dobu 10 sekund.
3. Foukejte vzduch bez obsahu vody/oleje, dokud se spoj nepřestane 

pohybovat (minimálně 5 sekund). 
 POZNÁMKA: K zabránění rozptylu adhezivní kapaliny lze použít vakuový 

aspirátor.
4. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund (vlnová délka 460–480 nm, 

vysoce výkonná LED polymerační lampa, jako je Radii Plus).
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Výhradní dovozce pro Českou republiku

5. Umístěte kompozit (jako je Aura, Aura Easy nebo Aura Bulk Fill) nebo 
umístěte nepřímou náhradu podle pokynů výrobce.

Technika selektivního leptání
1. Na zubní sklovinu naneste leptací gel na bázi kyseliny fosforečné (např. 

SDI Super Etch 37%) a nechte působit po dobu 10 sekund.
2. Důkladně opláchněte vodou a vysušte vzduchem neobsahujícím vodu/

olej nebo bavlněnými peletami. Nesmí dojít k přesušení.
3. Naneste adhezivum podle kroků uvedených v části „Samoleptací 

technika“.

Technika celkového leptání
1. Na zubní strukturu (sklovinu a dentin) naneste leptací gel s obsahem 

37% kyseliny fosforečné (např. SDI Super Etch) a nechte působit 
po dobu 10 sekund.

2. Důkladně opláchněte vodou a vysušte vzduchem neobsahujícím vodu/
olej nebo bavlněnými peletami. Nesmí dojít k přesušení.

3. Naneste adhezivum podle pokynů uvedených v části „Samoleptací 
technika“.

Kompozitní opravy porcelánových a hybridních keramických výplní
1. Připravte výplň podle pokynů výrobce.
2. Adhezivum nanášejte na substrát štětečkem (např. SDI Points) po dobu 

10 sekund.
3. Nechte působit na povrchu substrátu po dobu 10 sekund.
4. Foukejte vzduch bez obsahu vody/oleje, dokud se spoj nepřestane 

pohybovat (minimálně 5 sekund).
 POZNÁMKA: K zabránění rozptylu lepicí kapaliny lze použít vakuový 

aspirátor.
5. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund (vlnová délka 460–480nm, 

vysoce výkonná LED polymerační lampa, jako je Radii Plus).
6. Umístěte kompozit, jako je Aura nebo Aura Easy, podle pokynů výrobce.

Kořenové povrchy vystavené plombování, které způsobují 
hypersenzitivitu
1. Vyčistěte povrch zubu podle pokynů uvedených v části „Příprava zubu“.
2. Naneste lepidlo na povrch zubu podle pokynů uvedených v části 

„Samoleptací technika“.
3. Naneste kompozit (např. SDI Wave, Wave MV nebo Wave HV) podle 

pokynů výrobce k použití.

Dostavby jader pomocí světlem polymerujících nebo duálně 
tvrzených kompozitů
1. Naneste Zipbond Universal na zubní strukturu, která bude osazena 

korunkou, podle pokynů uvedených v části „Samoleptací technika“.
2. Umístěte kompozity vytvrzené světlem jako Aura, Aura Easy Aura Bulk 

Fill nebo kompozit s duálním vytvrzením podle pokynů výrobce.
 POZNÁMKA: Před aplikací kompozitu s dvojitým vytvrzením musí být 

Zipbond Universal vytvrzen světlem.
3. Zahajte počáteční přípravu korunky.

Ochranný lak pro skloionomerní (GI) výplně
1. Zipbond Universal nanášejte na připravený zub štětečkem (např. 

SDI Points) po dobu 10 sekund.
2. Nechejte působit na připraveném povrchu zubu po dobu 10 sekund.
3. Foukejte vzduch bez obsahu vody/oleje, dokud se spoj nepřestane 

pohybovat (minimálně 5 sekund).
4. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund (vlnová délka 460–480 nm, 

vysoce výkonná LED polymerační lampa).
5. V případě potřeby upravte okluzi a znovu naneste lepidlo na upravené 

oblasti, abyste zajistili ochranu povrchu zažívacího traktu.
6. K odstranění vrstvy inhibující kyslík použijte bavlněnou peletu.

NEPŘÍMÁ APLIKACE ADHEZIVA
Příprava výplně
Postupujte podle pokynů výrobce pro použití výplně.

Poté, když se výplň připraví technikou doporučenou výrobcem, je 
možné aplikovat Zipbond Universal na výplň podle následujících 
pokynů:

Dávkování z lahvičky:
Do míchací nádobky přidejte jednu nebo dvě kapky Zipbond Universal 
(v závislosti na velikosti výplně). Okamžitě nasaďte víčko.
Podání jednotkové dávky:
Otevřete zařízení s jednotkovou dávkou, vložte do zásobníku štětečkový 
aplikátor (např. SDI Points) a počkejte, až dojde k nasáknutí jeho špičky 
přípravkem. 
POZNÁMKA: Pokračujte rychle k dalším krokům, protože se kapalina může 
odpařit a způsobit špatné spojení.
1. Aplikujte adhezivum na výplň.
2. Nechte působit na povrchu výplně po dobu 10 sekund.
3. Foukejte vzduch bez obsahu vody/oleje, dokud se spoj nepřestane 

pohybovat (minimálně 5 sekund). 
 POZNÁMKA: K zabránění rozptylu adhezivní kapaliny lze použít vakuový 

aspirátor.
4. Polymerujte světlem po dobu 10 sekund (vlnová délka 460–480 nm, 

vysoce výkonná LED polymerační lampa).
5. Pro vámi připravenou zubní dutinu si můžete vybrat techniku leptání. 

Proveďte aplikaci adheziva zvolenou technikou.

6. Naneste tmelicí cement podle pokynů výrobce substrátu a podle toho 
umístěte nepřímou náhradu na zub.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE:
Skladujte při teplotách mezi 2–25 °C (35–77 °F). Používejte při pokojové 
teplotě mezi 20–25 °C (68–77 °F).

UPOZORNĚNÍ:
Zipbond Universal obsahuje etanol, což je hořlavá látka. Nepoužívejte jej 
v blízkosti otevřeného ohně.
Vyvarujte se delšímu kontaktu adheziva, lepidla a kompozitu s pokožkou 
nebo ústních tkání, protože to může způsobit zánět ústní tkáně nebo 
senzibilizaci pokožky. Pokud se objeví jakékoli podráždění, přestaňte jej 
používat.
Pouze pro profesionální použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Neužívejte 
vnitřně.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
Nevystavujte materiál přímému světlu nebo teplu. Uchovávejte mimo dosah 
přímého světla nebo tepla.
Upozornění: Zákon omezuje prodej tohoto zařízení. Toto zařízení smí být 
prodáváno pouze zubním lékařem nebo na jeho příkaz.
SDS (Bezpečnostní datové listy) jsou k dispozici na www.sdi.com.au nebo 
kontaktujte svého regionálního zástupce SDI.

PRVNÍ POMOC:
Zasažení očí: Důkladně promyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zasažení pokožky: Odložte kontaminovaný oděv. Pro odstranění roztoku 
důkladně omyjte pokožku vodou. V případě podráždění vyhledejte lékařskou 
pomoc.
Požití: Vypijte velké množství vody/mléka. Pokud podráždění přetrvává, 
vyhledejte lékařskou pomoc.
Vdechnutí: Neočekávají se žádné příznaky.

BALENÍ:
Sada Zipbond – Jednorázová dávka
50× Zipbond – Jednorázová dávka 0,1 ml
50× jednorázové štětečkové aplikátory Points 
1× držák jedné dávky

Sada Zipbond – lahvička:
Zipbond – 5ml lahvička
2ml stříkačky Super Etch 
Příslušenství

Zipbond Refill (náplně)
1× Zipbond – 5ml lahvička

Made in Australia by SDI Limited


