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(CS) Česky 
 
Capo Bulk Fill/Capo Bulk Fill Plus je světlem tuhnoucí zatékavý a vysoce radioopákní kompozit  (210 % Al) pro restaurace  
v postranním úseku, pro přímé výplně technikou “bulk fill”. 
Capo Bulk Fill/Capo Bulk Fill Plus kompozit je dostupný ve stříkačkách a karpulích. Karpule jsou určeny k jednorázovému pužití. 
Nepoužívat karpule opakovaně, neboť není možné zabránit kontaminaci a růstu bakterií.  
Výrobek odpovídá DIN EN ISO 4049. 
 
Složení: Skleněné plnivo, diuretan dimethakrylát, tetrametylén dimethakrylát, oxid křemičitý. 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ PLNIVA: 77 % hmotnostních (57 % objemových); anorganická plniva (obsah částic: 0,005-40 µm). 
 
Klinické indikace  
VÝPLNĚ I. třídy (dle Blacka) do vrstvy vysoké maximálně 4 mm.  
BÁZE/PODLOŽKY ve vrstvě do 4 mm výplní II. třídy (dle Blacka). 
Pro aplikaci druhé vrstvy je nutné použít kompozit určený pro výplně II. třídy. 
PODLOŽKA KAVIT aplikací první spodní vrstvy u výplní I. a II. třídy (dle Blacka). 
 
Aplikace/Preparace: 
Před zahájením léčby je nutné očistit zub profylaktickou pastou bez obsahu fluoridů. 
 
1. Příprava kavity 
Preparovat kavitu minimálně invazivní metodou vhodnou pro adhezivní techniku. Všechny sklovinné okraje v předním úseku musí být 
zkosené. V postranním úseku nepreparovat zkoseně a vyvarovat se vyhlazení. Opláchnout preparaci vodním sprejem, odstranit 
přebytky a osušit. Izolovat kavitu, aby zůstala suchá. Doporučuje se používat koferdam. 
 
2. Ochrana pulpy/podložka 
Při adhezivní technice sklovinno-dentinové není nutné použít podložku. V případě velmi hlubokých kavit, které se blíži k pulpě, je 
doporučeno pokrýt příslušný povrch sloučeninou hydroxidu vápenatého.  
 
3. Aproximální kontaktní body 
U aproximálních kavit použít transparentní matrice. 
 
4. Adhezivní systém 
Leptat (např. leptadlem Capo Etch) a nabondovat (např. Capo Bond) a postupovat dle pokynů výrobce. 
 
5a. Aplikace Capo Bulk Fill / Capo Bulk Fill Plus Composite (ve stříkačkách) 
Aplikovat vrstvu max. 4 mm Capo Bulk Fill / Capo Bulk Fill Plus Composite přímo do kavity. K aplikaci použít přibalené zahnuté 
aplikační kanyly, které jsou určené k jednorázovému použití. Zamezit vytvoření bublin při aplikaci a ujistit se, že je preparovaná kavita 
dostatečně pokrytá materiálem. Polymerovat 20 s. jednotlivou vrstvu při použití jakékoliv polymerační lampy. Světlovod lampy podržet 
co nejblíže restaurovanému povrchu. Během polymerace se na povrchu vytvoří malá disperzní vrstvička, na kterou se nesmí sahat  či 
odstraňovat. Tato vrstvička slouží jako pojivo (bond) s případnou další aplikovanou vrstvou (např. s aplikovanou vrchní vrstvou 
univerzálního kompozitu, nebo kompozitu určeného do postranního úseku), nebo jako základ pro tvoření pahýlů. Alternativně lze použít 
Capo Bulk Fill / Capo Bulk Fill Plus Composite pro aplikaci tenké vrstvy u odhaleného dentinu. Materiál lze polymerovat ve vrstvách do 
max. 4 mm.  
 
5b. Aplikace Capo Bulk Fill / Capo Bulk Fill Plus Composite (v karpulích)  
Zasunout karpuli do dávkovací pistole. Odstranit pečeť. Nasměrovat karpuli ve správném úhlu směrem ke kavitě. Vstříknout výplň z 
karpule do kavity, a to pomalou a konstantní silou. Netlačit příliš silně! Pro odstranění karpule z dávkovače odjistit uzavření a vyjmout 
prázdnou karpuli. UPOZORNÉNÍ: z hygienických důvodů jsou karpule určeny pouze k jednorázovému použití.  
 
6. Finišing 
Capo Bulk Fill / Capo Bulk Fill Plus Composite lze dokončit a doleštit okamžitě po polymeraci. Pro finišing použít diamantové nástroje, 
flexi disky, silikonové polírky a lešticí kartáčky. Zkontrolovat okluzi a artikulaci, případně odbrousit a upravit, aby se předešlo 
předčasným kontaktům výplně se sousedním zubem nebo nežádoucím okluzním výchylkám.  
 
Zvláštní doporučení 

 U restaurací vyžadujících prodloužené pracovní časy je nutné dočasně oddálit operační světlo, aby se předešlo předčasné 
polymeraci kompozitu, případně pokrýt material ochranným opákním krytem. 

 Přibalené ohnuté aplikační kanyly jsou k jednorázovému použití, neboť nelze vyloučit kontaminaci a růst bakterií.  
 Při polymeraci použít světlo s emisním spektrem v rozmezí 350 – 500 nm. Požadovaných fyzikálních vlastností lze docílit 

pouze při použití lamp s bezvadnou funkcí a intenzitou světla, která musí být pravidelně kontrolována dle pokynů výrobce. 
 

Intenzita světla při polymeraci ≥ 1200 mW/cm3 

Vlnové délky při polymeraci 350 – 500 nm 
Doba polymerace 20 s. 

 
Prohlášení o nebezpečí/bezpečnostní pokyny 
Obsahuje tetrametylen dimetakrylát 
Upozornění: Může způsobit alergické reakce. Používat ochranné rukavice/oblek, chránit oči a obličej. Při podráždění pokožky nebo 
vyrážce vyhledat odborného lékaře. 
 
 



Capo Bulk Fill 

Capo Bulk Fill Plus 
 

File: Capo Bulk Fill Plus_09-2019.doc                  str.. 2/ 2 

Kontraindikace 
Má-li pacient známou přecitlivělosti na komponenty tohoto výrobku, je doporučeno výrobek nepoužívat, případně použít při přísném 
lékařském dozoru. Před použitím je nutné, aby ošetřující zubař znal reakce tohoto materiálu s dalšími používanými materiály v ústech 
pacienta. 
 
Vedlejší účinky 
Při správném použití tohoto zdravotnického prostředku jsou vedlejší účinky velmi vzácné. Reakce imunitního systému (alergie), 
případně lokální diskomfort však nelze absolutně vyloučit. V případě nežádoucích účinků (i v případě pochybností) prosíme, abyste je 
nahlásili. 
Při prevenci možného podráždění pulpy u kavit s obnaženým dentinem se doporučuje zajistit příslušnou ochranu pulpy (např. použitím 
hydroxidu vápenatého).  
 
Interakce s jinými látkami 
Látky na bázi fenolů (např. eugenol) inhibují polymerizaci. Nepoužívat podložkové materiály obsahující tyto látky (např. cement na bázi 
zinko-eugenolu).  
  
Dezinfekce/zamezení křížové kontaminace 
Umístěte funkční stříkačku s připojenou aplikační kanylou do vhodně tvarovaného bariérového pouzdra. Propíchněte konec pláště 
kanylou a odhalte kanylu pro použití. Použití bariérového pláště usnadňuje čištění a dezinfekci stříkačky pro použití mezi jednotlivými 
pacienty. 
Po použití stříkačky v pouzdře odstranit kanylu a sejmout pouzdro uchopením za konec kanyly a mírným pootočením odšroubovat a 
sejmout kanylu včetně pouzdra ze stříkačky. Zahodit použitou kanylu s pouzdrem do příslušného kontaminovaného odpadu. Uzavřít  
stříkačku víčkem. 
Dezinfekce – po sejmutí kanyly a pouzdra je nutné stříkačku dezinfikovat středním stupněm dezinfekce (jak je doporučeno příslušným 
epidemiologickým centrem) a doporučené Americkou Dentální Asociací (kontakt s tekutinami) – Guidelines for Infection Control in 
Dental Health-Care Settings – 2003 (Vol. 52. No. RR.17) Centers for Disease Control and Prevention (USA).  
 
Skladování 
Skladovat při teplotách 10 – 25°C (50 – 77°F). Bránit před přímým světlem. Po použití uzavřít stříkačku víčkem. Používat v pokojové 
teplotě. Po použití zašroubovat píst stříkačky zpět do stříkačky, tím se zabrání zatvrdnutí kompozita v ústí stříkačky. Nepoužívat po 
expiraci (viz příslušný štítek na stříkačce). Určeno pouze pro profesionální použití. Držet z dosahu dětí. Tento produkt byl navržen 
pouze pro určené použití. Používat pouze v souladu s těmito pokyny pro použití. Výrobce neodpovídá za vady zapříčiněné nesprávným 
použitím či nesprávným skladováním tohoto materiálu. 
 
Řešení problémů 
 

Problém Příčina Náprava 
 

Kompozit nepolymeruje Intenzita světla polymerační lampy je 
nedostačující 
 

Zkontrolovat intenzitu světla, nahradit 
světelný zdroj, je-li nutné 

Emitované spektrum polymerační lampy je 
nedostačující 
 

Kontaktovat výrobce polymerační lampy. 
Doporučené spektrum je 350 – 500 nm 

Kompozit se zdá příliš tvrdý / zatvrdlý 
uvnitř stříkačky 
 

Materiál byl skldován pod 10°C po delší 
dobu 
 

Nechat kompozit při pokojové teplotě po 
delší dobu před použitím, aby dosáhl 
stejné pokojové teploty 

Stříkačka nebyla pevně uzavřena což je 
příčinou částečné zpolymerovaného 
kompozita 

Uzavřít pevně stříkačku víčkem po 
každém použití 

Kompozit nepolymeruje dostatečně 
 

Tloušťka vrstvy naneseného kompozita 
určeného pro polymeraci je příliš vysoká 
 

Nanášet vrstvu o maximální tloušťce 4 mm 

Restaurace ze zdá příliš žlutá v porovnání 
s referenční barvou 
 

Nedostatečná polymerace jednotlivých 
vrstev kompozita 

Opakovat polymerační cyklus vícekrát, 
minimálně po dobu 20 s. 
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