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Top Dent ACTIVA Bioactive
Bioaktiiviset materiaalit

Top Dent ACTIVA Bioactive -tuotteet ovat vahvoja, kestäviä täyteaineita, jotka vapauttavat ja sitovat 

enemmän kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia kuin lasi-ionomeerit ja perinteiset resiinimodifioidut 

lasi-ionomeerit (RMGI), ja joilla on yhdistelmämuovien fysikaaliset ominaisuudet ja estetiikka. 

Top Dent ACTIVA Bioactive stimuloi mineraaliapatiittien muodostusta materiaalin ja hampaan 

rajapinnassa, mikä tiivistää materiaalin ja hammaspinnan sauman mikrovuotoja vastaan. 

Top Dent ACTIVA Bioactive -tuotteet ovat myös ensimmäisiä hammastäyteaineita, joilla on 

bioaktiivinen resiinimatriksi, iskunkestävä resiinikomponentti ja reaktiiviset lasi-inonomeerifillerit, 

jotka on suunniteltu jäljittelemään luonnollisen hampaan fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia. 

Ne eivät sisällä bisfenoli A:ta, Bis-GMA:ta eikä bisfenoli A -johdannaisia.

Top Dent ACTIVA on erilainen kuin perinteiset 
yhdistelmämuovit, RMGI:t, lasi-ionomeerit ja giomeerit
Perinteiset yhdistelmämuovit ovat vahvoja ja esteettisiä, mutta 
niillä ei ole bioaktiivista potentiaalia. Ne myös vaativat sidosai-
neen, jonka on osoitettu vuotavan, aiheuttavan valkoisia juovia, 
värjäymiä ja sekundääriongelmia ajan mittaan. (Tay FR, Carvalho 
RM.Pashely DH. Water movement across bonded dentin – too much 
on good thing. J Appl Oral Sci [online] 2004; 12:12–25). 
Lasi-ionomeerit vapauttavat merkittäviä määriä fluoridia, mutta 
niillä on huono estetiikka ja heikot fysikaaliset ominaisuudet. 
Resiinimodifioidut lasi-ionomeerit (RMGI) ja giomeerit ovat komp-
romisseja yhdistelmämuovien ja lasi-ionomeerien välillä. 

Top Dent ACTIVA yhdistää yhdistelmämuovien estetiikan ja fysikaa-
liset ominaisuudet sekä lasi-ionomeerien, RMGI:ien ja giomeerien 
suuremman bioaktiivisuuden. 
Top Dent ACTIVAn kumimainen resiinimolekyyli kestää kulutusta 
ja johtaa pois voimia enemmän kuin mikään muu täytemateriaali. 
Top Dent ACTIVA on myös helppokäyttöinen ja bioaktiivisena täy-
teaineena omaa luokkaansa.

Top Dent ACTIVA Bioactive, 
Top Dent ACTIVA Kids 
Top Dent ACTIVA Bioactive Baseliner

Nämä ovat samanlaisia, kaksikomponenttimateriaaleja, jotka on 
pakattu automix-kärjillä varustettuihin ruiskupakkauksiin. Erot 
näissä tuotteissa ovat filleripitoisuus, viskositeetti, estetiikka ja pH. 
 
Top Dent ACTIVA Bioactive-Restorative -täyteaineen filleripitoi-
suus on 56 % (paino), se on paksumpi, ei painu kasaan ja  on hieman 
kulutuskestävämpi ja lujempi. Se on saatavana sävyissä A1, A2 ja 
A3,5. Applikoidaan annostelijalla. 

Top Dent ACTIVA Kids on opaakki valkoinen sävy, joka sopii ihanteel-
lisesti lasten hammashoitoon. Se sitoutuu ja peittää fluorilaikkuja.  
 
Top Dent ACTIVA Bioactive Baseliner sisältää filleriä 45 %, sillä 
on alhaisempi pH kuin yhdistelmämuoveilla, ja se on suunniteltu 
juoksevammaksi ja käsittelyominaisuuksiltaan alustäytemateriaa-
liksi. Se on dentiinin sävyinen ja se annostellaan automix-ruiskulla.
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Bioaktiivisuuden määritelmä
Bioaktiivisten materiaalien konsepti esiteltiin ensi kertaa vuonna 
1969: “Bioaktiivinen materiaali on sellainen aine, joka aiheuttaa 
spesifisen biologisen reaktion aineen rajapinnassa, jolloin tulok-
sena on sidoksen muodostuminen kudosten ja aineen välillä.” 
(Hench LL et al. Bonding mechanisms at the interface of cera-
mic prosthetic metarials. J Biomed Mater Res 1972; 2:117.141).  

Hammaslääketieteessä bioaktiivisuus määritellään nykyisin 
seuraavasti: “Bioaktiivinen materiaali on sellainen aine, joka 
muodostaa apatiitin kaltaisen pintakerroksen epäorgaanisen 
liuoksen[sylki] läsnä ollessa.” 
(Jefferies SR. Bioactive and biomimetic restorative materials: a 
comprehensive review. Part 1. J Esthet Restor Dent 2014;26(1):14-26).

Bioaktiivisen hammashoitomateriaalin ominaisuudet
Bioaktiiviset materiaalit ovat kosteutta kestäviä ja sisältävät ve-
sifaasivyöhykkeitä. Ne reagoivat suun ympäristössä muodostaen 
edullisia muutoksia syljessä, hampaissa ja materiaaleissa itsessään. 
(McCabe JF et al. Smart Materiaks in dentistry. Aust Dent J 2011;56 
Suppl 1:3–10). 
Ne luovuttavat ja sitovat merkittävän määrän edullisia ioneja, 
kuten kalsiumia, fosfaattia ja fluoridia, ja ne stimuloivat mineraa-
liapatiitin muodostusta materiaalin ja hampaan rajapinnassa.

FDAn hyväksyntä ACTIVAn bioaktiivisuudelle
Pulpdent 510(k):n hakemus Top Dent ACTIVAlle kertoo spesifisesti, 
että Top Dent ACTIVA sisältää “sekä bioaktiivisen resiinimatriksin ja 
bioaktiivisia lasifillereitä.” Tiedossamme ei ole muita täyteaineita, 
joilla olisi vastaavanlainen  FDA:n ilmoitus.

Fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet
Top Dent ACTIVAn yliopistotestaus validoi edulliset fysikaaliset ja 
bioaktiiviset ominaisuudet.
Top Dent ACTIVA on testattu ja julkaistu monissa rinnakkaisissa 
julkaisuissa, kuten J Dent Res. Nämä on dokumentoitu Top Dent 
ACTIVAn verkkosivuilla www.activabioactive.com. 
Tutkimukset sisältävät seuraavia aihealueita: biokompatibiliteetti, 
histopatologinen arvio, bakteerivuoto, mikrovuoto, fluoridin vapau-
tuminen, pH-riippuvuus, fosfaatin vapautumisen pH-riippuvuus, 
kalsiumin vapautuminen, taivutuslujuus ja väsyminen, taipuminen 
murtumisessa, veden absorptio, vesiliukoisuus, puristus- ja veto-
lujuus, retentio, ionien diffuusio sidosaineiden kautta, kulumis-
kestävyys sekä apatiitin muodostus. Lisätutkimuksia on tekeillä.

Top Dent ACTIVA stimuloi apatiitin muodostusta
Top Dent ACTIVAn elektronimikroskooppiarviointi sylkiliuoksessa 21 
päivän jälkeen osoitti epäsäännöllisiä amorfisia rakenteita. Pinnan 
kemiallinen analyysi näytti seuraavia: 8,3 % kalsiumia, 
9,4 % fosforia ja 28,6 % happea, mikä osoittaa apatiitin muodos-
tuksen.
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Valokovetteisen vs. kemialliskovetteisen edut
Top Dent ACTIVA kovettuu valolla 4 mm:n syvyyteen asti. Se kovettuu 
myös kemiallisesti mihin tahansa syvyyteen, mikä sopii ihanteelli-
sesti bulkkitäytekniikkaan. 
Jos Top Dent ACTIVAn annetaan aluksi kovettua kemiallisesti 15–30 
sekuntia, siitä voi olla hyötyä ja se voi edistää integraatiota ham-
paan rakenteeseen. Se vähentää myös polymerisaatiorasitusta, 
koska materiaali sopeutuu varhaisen (kemiallisen)  kovettumisen 
aikana, jolloin polymeeriketjut asettuvat suhteellisen lähelle 
hammasta. 
Valokovettaminen helpottaa kaksoissidosten muodostumista, 
täydellisemmän kovettumisen, ja aikaansaa täydellisemmän ko-
vettumisen ja hieman paremmat fysikaaliset ominaisuudet, vaikka 
se ei ehkä olekaan kliinisesti merkittävää. 
Jos Top Dent  ACTIVA Bioactiven annetaan kovettua kemiallisesti 
viimeisen applikoinnin jälkeen, peitetään paljastuneet Top Dent 
ACTIVA-pinnat happi-inhibiittorilla, esim. glyseriinillä.

Kalsiumin, fosfaatin ja fluoridi-ionien 
vapautuminen ja sitoutuminen
Top Dent  ACTIVA käyttäytyy kuten hampaan rakenne. Se vapauttaa 
ioneja matalampien pH-syklien aikana ja sitoo niitä, kun suun pH 
nousee. Top Dent ACTIVA myös stimuloi mineraaliapatiitin muo-
dostusta hampaan ja täyteaineen rajapinnassa.

“Kumimainen resiini antaa kestävyyttä ja murtumislujuutta”
Top Dent ACTIVA on luja, vahva materiaali, joka antaa erinomaisen 
tuen hampaan rakenteelle. Elastisiteettimodulus on kohtuullinen, 
eikä materiaali ole hauras. 
Resiinimatriksi sisältää patentoitua kumimaista resiinimolekyyliä, 
joka lisää kestävyyttä, vaimentaa iskuja ja rasitusta sekä jäljittelee 
dentiinin fysikaalisia ominaisuuksia.

Kulumiskestävyys
Top Dent ACTIVA BioACTIVE kulumiskestävyys on testattu kahdessa 
yliopistossa käyttäen kahta menetelmää. Kulumiskestävyys on 
vastaava kuin Filtek Supremella ja parempi kuin lasi-ionomeereilla 
ja resiinimodifioiduilla lasi-ionomeereilla. Testitulokset ovat Top 
Dent ACTIVAn verkkosivuilla (www.activabioactive.com).

Polymerisaatiokutistuminen
Jos Top Dent ACTIVA sekoitetaan ja valokovetetaan heti, poly-
merisaatiokutistuminen on 1,7 %; näin ei kuitenkaan tapahdu 
kliinisessä työssä. 
Kliinisesti materiaali alkaa kovettua kemiallisesti applikoinnin aika-
na. Tämän kemiallisen alkukovettumisen aikana polymeeriketjuilla 
on mahdollisuus järjestäytyä uudelleen rasituksen suuntaisesti, 
mikä tarkoittaa kohti hampaan ja materiaalin rajapintaa. Tämä 
ilmiö vähentää rasitusta ja kutistumista. 
Siihen asti, kunnes materiaali valokovetetaan, jonkin verran kemi-
allista kovettumista on tapahtunut, ja polymerisaatiokutistuminen 
on itse asiassa vähemmän kuin 1,7 %. Siksi kemiallisen kutistumisen 
sallimisella jossain määrin on etuja ja restauraatioprosessin ajoitus 
vaikuttaa polymerisaatiorasitukseen ja kutistumiseen.

Materiaalin integraatio hampaan kanssa saattaa myös vähentää 
rasitusta ja kutistumista. Materiaalin sopeutuminen hampaaseen 
voidaan tuntea applikoinnin aikana. Materiaali ”haluaa” integ-
roitua kemiallisesti sitoutumalla; se ei halua erottua hampaasta 
tai tulla sen hylkimäksi, kuten tapahtuu perinteisten yhdistelmä-
muovien kohdalla.
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Top Dent ACTIVA Bioactiven indikaatiot
Top Dent ACTIVA Bioactiven indikaatioita ovat kaikki kaviteettiluo-
kat, bulkkitäytteet sekä nasta- ja pilarimenetelmät. Se on yleistäy-
teaine, joka on sekä valokovetteinen että kemiallisesti kovettuva 
sekä kliinisesti bulkkitäytteeksi soveltuva. 
Syvissä kaviteeteissa on suositeltavaa laittaa 1–2 mm:n eris-
tyskerros, valokovettaa ja sen jälkeen tehdä bulkkitäyte. Tämä 
bulkkitekniikka on suositeltava kaikille resiinimateriaaleille läm-
mönmuodostuksen ja polymerisaatiorasituksen vähentämiseksi. 
Pilareiden rakentamiseen käytetään ruiskutettavan pilarimateriaa-
lin ruiskutekniikkaa. Sidosainetta suositellaan, jos ei ole riittävästi 
retentiota.

Top Dent Activa Bioactive alustäyteaineena
Top Dent ACTIVA BioActivea voidaan käyttää baselinerina, mutta 
kliinikot, jotka ovat tottuneet käyttämään lasi-ionomeereja, resii-
nimodifioituja lasi-ionomeereja tai juoksevia yhdistelmämuoveja 
baselinerina, Top Dent ACTIVA Bioactiven käsittely ja viskositeetti 
ovat juuri sitä, mitä he haluavat ja odottavat.

Etsaus ja sidostus Top Dent ACTIVAn kanssa
Top Dent ACTIVA Bioactive Baseliner ei vaadi etsaus- tai sidosainet-
ta. Materiaalilla on itse-etsaavat ja itse-adhesiiviset ominaisuudet, 
jotka riittävät baseliner-käyttöön.
Top Dent ACTIVA Bioactivella saa parhaan retention hammasku-
dokseen, kun sidostuspinta etsataan 10 sekunnin ajan. Sidosaineet 
lisäävät sidoslujuutta silloin kun retentio on ongelma.

Sidosaineiden vaikutus bioaktiviteettiin
Yliopistotutkimukset osoittavat, että jotkin sidosaineet viiväs-
tyttävät Top Dent ACTIVAn bioaktiivisia etuja, mutta muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta ne eivät merkittävästi vähennä 
bioaktiivisuutta ajan mittaan. Useimmat sidosaineet ovat läpäi-
seviä ja materiaali-hammas-rajapinnassa alkaa prosessi, jossa 
saavutetaan bioaktiivinen tasapaino muutamassa viikossa.

Annostele Top Dent ACTIVA kuivalle hammaspinnalle, 
mutta älä ylikuivaa hammasta
Käyttäen imua ja/tai vanupalloa kuivaa ja poista kaikki ulkoinen 
kosteus preparoidun hampaan pinnalta. Älä ylikuivaa hammasta, 
joka luonnollisesti sisältää pienen määrän vettä.

Top Dent ACTIVAn käyttö pintapuhdistuksen yhteydessä
Älä käytä natriumhypokloriittia ennen Top Dent ACTIVAn applikoin-
tia; se stimuloi hammaspinnan liialla vedellä. 
Gluma*-, Concepsis*- ja CHG*-valmisteilla ei näytä olevan tätä 
vaikutusta, ja ne sopivat käytettäviksi. On tärkeää poistaa kaikki 
ylimääräinen vesi hammaspinnalta, mutta hammasta ei saa yli-
kuivata. (*eivät Pulpdentin tavaramerkkejä).

Ilmakuplien välttäminen Top Dent ACTIVA Bioactiven 
applikoinnissa
Top Dent ACTIVA Bioactive on viskoosi, juokseva, kerrostettava ja 
ruiskutettava täyteaine. Pidä sekoituskärki upotettuna materiaa-
liin koko ajan, ja anna materiaalin virrata sekoituskärjen edellä. 

Kliininen käyttö
Dental  Advisorin kliininen arviointiraportti pohjautuen yksivuotiseen tutkimukseen antaa 

Top Dent ACTIVA Bioactivelle viiden tähden pisteytyksen. 

96 täytettä, jotka tarkastettiin uudelleen vuoden kuluttua arvioiden postoperatiivista 

sensitiivisyyttä, esteettisyyttä, murtumia ja lohkeamia, marginaalisia värjäytymiä, 

kulumiskestoa ja retentiota. ACTIVA sai 98 %:n toimintapisteytyksen.

Top Dent ACTIVA on ollut kliinisessä 

käytössä vuodesta 2012 lähtien.  

Yllä kolmen vuoden seurantavalokuva 

Top Dent ACTIVA-täytteestä.
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Potilas ja vastaanotto

Top Dent ACTIVAn esittely potilaalle
Hammaslääkärit voivat nyt käyttää bioaktiivisia täyteaineita, jotka 
tulevat osaksi hammasta. Ne myös vapauttavat mineraaleja, joita 
hampaat tarvitsevat pysyäkseen terveinä. Kerro potilaallesi, että olet 
hyödyntänyt näitä hammashoitomateriaalien etuja vastaanotollasi. 
Selitä heille suorat hyödyt, jotka bioaktiiviset materiaalit tuovat 
heidän hampailleen ja suun terveydelle. Huolenpitosi heidän ham-
paistaan on tärkeintä ja vahvistaa hammaslääkäri-potilas-suhdetta.

Hae vastaanotollesi kasvua
Bioaktiivisten materiaalien edelläkävijyys tuo kasvua ja erottaa 
vastaanoton muista. Potilaat haluavat tietää, mikä on uutta ja pa-
rempaa hammashoidossa, ja vastaanottosi saa arvostusta potilaan 
valistuksesta, edistyneistä tekniikoista ja paremmasta hoidosta. 
Bioaktiiviset materiaalit edistävät ennaltaehkäisevää hoitoa ja poti-
laan terveyttä – se on enemmän kuin vain ylläpitoa. Kun keskustelet 
tästä proaktiivisesta hoidosta potilaittesi kanssa, he kertovat siitä 
perheilleen ja ystävilleen.

Älä vedä kärkeä nopeammin kuin mitä materiaali täyttää tilan, tai 
muutoin syntyy ilmakuplia. 
Pienissä ja tunnelikaviteeteissa aloita mahdollisimman syvältä, niin 
että materiaali ei muodosta siltaa kaviteettiin ja muodosta ilma-
kuplia. Pidä kärki upotettuna materiaaliin ja vältä vetämästä kärkeä 
sisään ja ulos kaviteetissa. Tämä yksinkertainen injektiotekniikka es-
tää ilmakuplien syntymisen, on nopeampi ja muodostaa tiiviimmän 
täytteen kuin perinteisillä yhdistelmämuoveilla.

Okklusaalisen anatomian luominen: 
Juokseva ja Blink-Cure™-tekniikka
Perinteisessä yhdistelmämuovitekniikassa muotoillaan okklusaa-
lipinnan anatomia instrumentilla, valokovetetaan, tarkistetaan 
purenta ja tehdään lisämuokkaukset. Tämä tekniikka jäljittelee 
amalgaamitäytteiden tekniikkaa. 
Käyttämällä juoksevan täyteaineen paikkaustekniikkaa Top Dent 
ACTIVA Bioactivella ja pitämällä kärki upotettuna materiaaliin appli-
koinnin aikana kliinikolla on eri mahdollisuuksia luoda okklusaalinen 
anatomia. 
Top Dent ACTIVA ei tartu, ja se voidaan muotoilla instrumentilla ke-
miallisen kovettumisen aikana eli ennen valokovetusta. 
Blink-Cure™-tekniikka – kovetusvalon väläyttäminen sekunnin 
murto-osan ajan – antaa kliinikolle mahdollisuuden muotoilla 
materiaalia. 

Keskustelu potilaan huolesta koskien bisfenoli-A:ta. 
Top Dent ACTIVA Bioactive -materiaalit eivät sisällä bisfenoli A:ta, 
Bis-GMA:ta eikä bisfenoli A:n johdannaisia. Top Dent ACTIVA on 
täydellinen täyteainevalinta huolestuneille potilaille. Se ilmaisee, 
että olet tietoinen heidän huolestaan. Tämä on toinen tapa kehittää 
vastaanottoasi ja antaa hyötyä potilaillesi.

Erinomaisuus ja tehokkuus
Top Dent ACTIVA tuottaa paremmat potilastulokset lyhyemmässä 
ajassa. Sidosaineen pois jättäminen useimmissa tapauksissa antaa 
huomattavan ajansäästön. 
Top Dent ACTIVAn applikointi on nopeampaa kuin perinteisten vis-
koosien yhdistelmämuovien, se integroituu ja sitoutuu kemiallisesti 
hampaan rakenteeseen, eliminoi tyhjiä kohtia ja sensitiivisyyttä. Se 
myös aikaansaa esteettiset, kestävät täytteet, joilla on poikkeuksel-
liset bioaktiiviset ominaisuudet.

Vaihtoehtoisesti materiaalia voidaan applikoida hieman kiillerajojen 
yli puuttuvan kuspin kohdalla ja valokovettaa. Muotoilu ja viimeistely 
voidaan tehdä viimeistelyporalla ja -timantilla. Ennen valokovetusta 
voidaan purenta tarkistaa purentafoliolla.

Top Dent ACTIVA Bioactiven viimeistely ja kiillotus
Trimmaa ja viimeistele Top Dent ACTIVA-täyte haluamallasi pyörivillä 
instrumenteilla. Viimeistele korkeakiiltoon haluamillasi silikonisilla 
timanttikiillottajilla veden kanssa.

Top Dent ACTIVAn käyttö yhdessä perinteisten 
yhdistelmämuovien kanssa
Top Dent ACTIVA Bioactive ja Top Dent ACTIVA Bioactive Baseliner 
ovat bioaktiivisia täyteaineita, joilla on happi-inhibitio (O

2
) kerros ja 

jotka sidostuvat muihin yhdistelmämuoveihin. Noudata perinteisen 
yhdistelmämuovin ohjeita etsauksessa, sidostuksessa ja yhdistelmä-
muovin kerrostamisessa. 
Jos Top Dent ACTIVA-kerros on kontaminoitumaton ja siinä on ”tah-
mea” O

2
-kerros, lisää yhdistelmämuovia suoraan Top Dent ACTIVAn 

päälle. 
Jos Top Dent ACTIVA on kontaminoitunut tai jos O

2
-kerros on pois-

tettu, etsaa Top Dent ACTIVA lyhyesti ja applikoi sidosresiini. Happi-
inhibitiokerros – tai resiinillä käsitelty pinta – on tärkeä aina kun  
yhdistelmämuovi applikoidaan kovetetun resiinipinnan päälle.
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Kliinisiä vinkkejä täydelliseen hampaan paikkaamiseen 
käyttäen vain ACTIVA Bioactive-RESTORATIVEa tai 
Top Dent ACTIVA Kidsiä

1. Hampaan preparoinnin jälkeen, jos käytät kaviteetin 
puhdistusaineita ja desinfiointiaineita, muista, että ne 
sisältävät vettä. Tämä ylimääräinen vesi on poistettava 
täydellisesti ennen Top Dent ACTIVAn applikointia. Älä käytä 
natriumhypokloriittia. Se rikkoo soluseinämät, vapauttaa 
rakenteellisen veden hampaasta, jolloin tuloksena on liian suuri 
vesimäärä pinnalla.

2.  Etsaa dentiiniä ja kiillettä 10 sekunnin ajan 37–38-prosenttisella 
fosforihapolla. Jos käytät selektiivistä etsaustekniikkaa (vain 
kiilteen etsaus), etsaa silloin kiillettä 15–20 sekunnin ajan. 
Etsausgeelin huuhtelu käsittelee dentiiniä riittävästi. Huuhtele 
hyvin.

3. Käytä tehoimua suoraan preparoidulle hammaspinnalle 2–3 
sekunnin ajan, niin että kaikki ulkoinen kosteus poistuu. Voit 
myös kuivata hammaspinnan vanupallolla. Älä ylikuivaa 
hammasta, joka sisältää luonnollisesti pienen määrän vettä. 
Hammas ei saa näyttää liitumaiselta tai huurteiselta.

4. Luokan V leesioissa, pilareissa, ei-retentiivisissä kaviteeteissa tai 
jos retentio on ongelma, käytä hydrofiilistä sidosainetta tai tee 
tarvittaessa uurteita tai allemenoja retention lisäämiseksi.

5. Vie Top Dent ACTIVA-kärki kaviteettiin ja anna materiaalin 
juosta hitaasti kärjen kautta dentiinin pinnalle. Pidä kärki 
upotettuna materiaaliin koko ajan, kun siirrät kärkeä halutuilla 
alueilla. Käytä riittävästi aikaa antaen ionisen aktiivisuuden 
vuorovaikutuksen syntyä, integroitua ja luoda kemialliset 
sidokset dentiiniin.

6. Syvissä kaviteeteissa applikoi 1–2 mm:n eristävä kerros ja 
valokoveta se lämpöeristeen luomiseksi. Tee sitten bulkkitäyte 
okklusaalipintaan asti. Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi 
valokoveta sekä bukkaali- että linguaalipinnoilta.

7. Top Dent ACTIVA Bioactive ei painu kasaan, ja sitä voidaan 
muotoilla ennen valokovetusta. Blink-Cure™ -tekniikkaa 
– nopea valokovetus sekunnin murto-osan ajan – antaa 
mahdollisuuden muotoilla materiaalia. Kovetuksen jälkeen 
okklusaalinen anatomia voidaan muotoilla pyörivillä 
instrumenteilla. 

8. Jos Top Dent ACTIVA Bioactiven annetaan kovettua 
kemiallisesti, peitä paljaana olevat ACTIVA-kerrokset 
viimeisen applikointikerroksen jälkeen happi-inhibiittorilla, 
esim. glyseriinillä. Kemiallinen kovettuminen on ideaalinen 
bulkkitekniikassa.

9. Huom: Useimmissa tapauksissa sidosaineita ei tarvita. 
Kaviteeteissa, joissa on vähän tai ei ollenkaan retentiota tai 
joissa retentio on ongelma, sidosaineen käyttöä suositellaan.

Kliinisiä vinkkejä käytettäessä Top Dent ACTIVA Bioactive 
Baselineria ja sen jälkeen Top Dent Activa Bioactivea 
ja/tai perinteistä yhdistelmämuovia

1. Top Dent ACTIVA Bioactive Baseliner ei tarvitse etsausta tai 
sidostusta.

2. Kun Top Dent ACTIVA Bioactive Baselineria käytetään 
ensimmäisenä kerroksena, valokoveta ja etene Top Dent 
ACTIVA Bioactiven ja perinteisen yhdistelmämuovin ohjeiden 
mukaisesti.

3. Kun resiinikerros applikoidaan, on parasta tehdä se 
kerroksittain resiinillä kostutetulle pinnalle. Happi-inhibitio 
(O2) -kerros riittää tähän tarkoitukseen.

4. Noudata käytettävän täyteainemateriaalin ohjeita.

Kliininen tekniikka – Hyödyllisiä vinkkejä
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Pakkauskoot

tuotenro 

37300  Activa Bioactive Baseliner Top Dent, 5 ml + 20 kpl
 Pakkauksessa 5 ml automix-ruisku ja 20 kpl sekoituskärkiä 
 taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.
37301  Activa Bioactive Baseliner Top Dent, 2 x 5 ml + 40 kpl 
 Pakkauksessa 2 x 5 ml automix-ruisku ja 40 kpl sekoituskärkiä 
 taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.

37302  Activa Bioactive Starter kit, A1, Top Dent, 1 pkt
37303  Activa Bioactive Starter kit, A2, Top Dent, 1 pkt
37304  Activa Bioactive Starter kit, A3, Top Dent,  1 pkt
 Pakkauksessa 5 ml automix-ruisku, kaksoisruiskun viejä, 
 20 kpl sekoituskärkiä taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.

37305 Activa Bioactive, A1, Top Dent, 5 ml + 20 kpl
37306 Activa Bioactive, A2, Top Dent, 5 ml + 20 kpl
37307 Activa Bioactive, A3, Top Dent, 5 ml + 20 kpl
37308 Activa Bioactive, A3,5, Top Dent, 5 ml + 20 kpl
 Pakkauksessa 5 ml automix-ruisku ja 20 kpl sekoituskärkiä 
 taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.

37309 Activa Bioactive, A1, Top Dent, 2 x 5 ml + 40 kpl
37310 Activa Bioactive, A2, Top Dent, 2 x 5 ml + 40 kpl
37311 Activa Bioactive, A3, Top Dent, 2 x 5 ml + 40 kpl
37312 Activa Bioactive, A3,5, Top Dent, 2 x 5 ml + 40 kpl
 Pakkauksessa 2 x 5 ml automix ruisku ja 40 kpl sekoituskärkiä 
 taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.

37313 Activa Bioactive Kids Start kit Top Dent, 1 pkt
 Pakkauksessa 5 ml Opaque white automix-ruisku, kaksoisruiskun 
 viejä ja 20 kpl sekoituskärkiä 
 taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.
37314 Activa Bioactive Kids Top Dent, 5 ml + 20 kpl
 Pakkauksessa 5 ml Opaque white automix-ruisku ja 20 kpl 
 sekoituskärkiä taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla.

37315 Activa kaksoisruiskun viejä Top Dent, 1 kpl
 Activa kaksoisruiskun viejä 5 ml 1:1 automix-ruiskulle. 
37316 Activa automix sekoituskärki Top Dent, 20 kpl
 Activa Bioactive -sekoituskärkiä taivutettavalla 20 G-metallikanyylilla. 


