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Işıkla KürlenenKarakterizasyon Malzemesi 
ESTELITE COLOR 
 
Kullanmadan önce tüm bilgileri, önlemleri ve notları okuyunuz. 
 

 ÜRÜN TANIMI VE GENEL BİLGİLER 
1) ESTELITE COLOR, direkt ve indirekt reçine restorasyonlarının bireyselleştirilmiş 

gölge karakterizasyonları için düşük viskoziteli, ışıkla sertleşen bir renktir. ESTELITE 
COLOR kompozitrestorasyonun katmanlarının altına veya içerisine uygulanır. 

2)  ESTELITE COLOR, ağırlıkça % 58 silis-zirkonya dolgu maddesi ve silika-titanya 
dolgu maddesi içerir. Monomer matrisi Bisfenol A polietoksimetakrilat (Bis-MPEPP), 
Trietilen glikol dimetakrilat (TEGDMA) ve 1,6-bis (metakril-etiloksikarbonilamino) 
trimetilheksan (UDMA) içerir. 

 GÖLGE 
ESTELITE COLOR 9 Tint ve 4 Opaquer içerir. 
Tonları: Mavi, Gri, Lavanta, Ochre, Koyu Kahverengi, Beyaz, Sarı, Kırmızı, Berrak  
Opaker: Pembe Opak, Düşük Kroma Opak, Orta Krom Opak, Yüksek Krom Opak 

Düşük Kroma Opak (LCO): A1, B1, C1 ve ağartılmış dişlerin gölge aralığı için 
Orta Kroma Opak (MCO): A2, B2, D2 ve C2 gölge aralığı için 
Yüksek Kroma Opak (HCO): gölge aralığı A3, B3, D3, C3 ve daha koyu için 

 ENDİKASYONLAR 
- Doğrudan ve dolaylı reçine restorasyonlarının kişiselleştirilmiş gölge 

karakterizasyonları. 
- Renk değişikliğinin maskelenmesi. 

 KONTRENDİKASYONLARI 
ESTELITE COLOR metakrilmonomerler içerir. Metakrilik ve ilgili monomerlere alerjik 
veya aşırı duyarlı hastalar için ESTELITE COLOR KULLANMAYIN. 

 ÖNLEMLER 
1) ESTELITE COLOR'ı, bu talimatlarda listelenenlerden başka herhangi bir 

amaçla KULLANMAYIN. ESTELITE COLOR'u yalnızca burada belirtilen 
şekilde kullanın. 

2)  ESTELITE COLOR yalnızca lisanslı diş hekimleri tarafından satılmak ve 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dental olmayan profesyonellerin yaptığı satış 
veya kullanım için tasarlanmamıştır. 

3)  Emniyet contaları kırılmışsa veya müdahale edilmiş gibi görünüyorsa 
ESTELITE COLOR KULLANMAYIN. 

4)  ESTELITE COLOR alerjik reaksiyona veya aşırı hassasiyete neden olursa, 
derhal kullanmayı bırakın. 

5)  Metakrilikmonomerlerden alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için ESTELITE 
COLOR'u kullanırken her zaman muayene eldiveni (plastik, vinil veya lateks) 
kullanın. Not: Belirli maddeler / malzemeler muayene eldivenleri içinden 
geçebilir. ESTELITE COLOR muayene eldivenleri ile temas ederse, eldivenleri 
çıkarın ve elden çıkarın ve ellerinizi en kısa sürede su ile iyice yıkayın. 

6)  ESTELITE COLOR'un gözler, mukozalmembran, cilt ve giysilerle temasından 
kaçının. 
-  ESTELITE COLOR göze temas ederse, gözleri su ile iyice yıkayın ve 

derhal bir göz doktoruna başvurun. 
-  ESTELITE COLOR mukozal zar ile temas ederse, etkilenen bölgeyi 

hemen silin ve restorasyon tamamlandıktan sonra iyice su ile yıkayın. 
-  ESTELITE COLOR deri veya giysilerle temasa girerse, bölgeyi alkol 

batırılmış pamuklu çubuk veya gazlı bezle hemen doldurun.  
-  Hastaya, tedaviden hemen sonra ağzını yıkamasını söyleyin. 

7)  ESTELITE COLOR, yutulmamalı veya aspire edilmemelidir. Yutma veya 
aspirasyon ciddi yaralanmalara neden olabilir. 



8)  ESTELITE COLOR'un istem dışı yemini önlemek için, hasta ve çocukların 
erişebileceği bir konumda kontrolsüz bırakmayın. 

9)  Kullandıktan sonra yerleştirme aletlerini alkolle temizleyin. 
10)  Işıkla sertleşen bir ünite kullanırken koruyucu göz kalkanları, gözlükler veya 

gözlük takılmalıdır. 
 DEPOLAMA 

1)  ESTELITE COLOR'u 0 - 25 ° C (32 - 77 ° F) arasındaki bir sıcaklıkta saklayın. 
2)  Işık ve sıcaklığa doğrudan maruz kalmaktan kaçının. 
3)  Şırınga / pakette belirtilen sona erme tarihinden sonra ESTELITE COLOR'U 

KULLANMAYIN. 
 BERTARAFETME 

Fazla ESTELITE COLOR'u emniyetli bir şekilde atmak için, kullanılmayan kısmı 
şırıngadan çıkarın ve bertaraf etmeden önce ışıkla sertleştirin. 

 ŞIRINGA UCUNA TAKMA 
1)  Püskürtme ucunu tutun ve sökmek için kapağı saat yönünün tersine çevirin. [1] 
2)  Püskürtmeyi tutun ve Şırınga İpucu üzerine yerleştirin. Şırınga İpucu saat 

yönünde sıkıca kilitleninceye kadar çevirin. [2] 
-  Aksesuarlar ve Şırınga Ucu, ESTELITE COLOR ve PALFIQUE 

ESTELITE LV için tasarlanmıştır. ESTELITE COLOR ile diğer 
markalardan Şırınga İpuçları kullanmaktan kaçının. 

-  Şırınga Uçları ayrıca satılır. 
-  Şırınga Ucu takarken eldiven kullanın. 

 
 KLİNİK PROSEDÜR 
Direkt reçine restorasyonlarının kişiselleştirilmiş gölge karakterizasyonları 
1. Boşluk hazırlama ve bağlama sistemi 

Oyuğu hazırlayın ve su ile durulayın. Üreticinin talimatlarına göre ışıkla sertleşen 
yapıştırma sistemi uygulayın. 

2. Dentin gölge reçine kompozit 
Çok tabakalı yaklaşıma dayanarak, bir dentin gölge reçine kompoziti, bağlanan yüzey 
üzerine uygulanır. Gerekirse, mamelonlar veya çatlaklar bu aşamada ince uçlu bir 
alet ile şekillendirilir. Daha sonra dentin, üreticinin talimatlarına göre ışıkla iyileştirilir. 

3. ESTELITE COLOR'un Dağıtılması 
Tek Kullanımlık Bulaşık ürününde az miktarda ESTELITE COLOUR öğesini sıkıştırın. 
Gerekirse ESTELITE COLOR'u diğer ESTELITE COLOR tonlarıyla karıştırın. 
Malzemeyi sıkıp çıkardıktan sonra ağızlığı gazlı bezle silin ve kapağı derhal yerine 
takın. 
- Gölge seçimi için ipuçları 
- Enkaz kenarı: Mavi (genç görünümlü), Gri (olgun görünümlü), Lavanta (yaşlı 

bakmak) 
- Artan doygunluk: Çorak (fossa alanları), Koyu Kahverengi (çukurlar ve çatlaklar; 

lekeli delik çizgileri) 
- Beyaz lekeler: Beyaz 
- Renk ayarı: Sarı, Ofer, Kırmızı (çeşitli oranlarda karıştırılmıştır) 
- Kroma ayarı: Berrak (başka bir gölge ile karıştırılmış) 
- Nötralize gri renklilik: Pembe Opak (LCO, MCO veya HCO ile karıştırılmış) 

Tonlar doğru ton, değer ve renk ayarını elde etmek için farklı oranlarda 
karıştırılabilir. Opalar, gerektiğinde doğru değeri ve kromu elde etmek için farklı 
oranlarda karıştırılabilir. 

- Uygulama öncesi Işık Kalkanı Kapağı kullanmadan önce dağıtılan malzemeyi 
ortam ışığından koruyun. 



- Eksiksiz tedaviden kaçınmak için ESTELITE COLOR ürününü diğer markalarla 
karıştırmayın. 

4. ESTELITE COLOR’un uygulanması 
İnce uçlu bir alet veya ince uçlu bir fırça kullanarak ESTELITE COLOR uygulamaya 
dikkatli olun. Maksimum kalınlık 0,5 mm'dir (Koyu Kahverengi: 0,05 mm). 

5.  Kürleme 
400 ila 500 nm dalga boyu aralığı (pik: 470 nm, yoğunluk ≥ 500 mW / cm2) olan hafif 
bir kürleme ünitesi kullanın. En az 30 saniye boyunca ışıkla sertleştirin, ışıklanma ucu 
yüzeyden 2 mm'yi aşmamasını sağlayın. 

6. Diş minesi gölge reçine kompozit 
Renkli yüzey üzerine bir diş minesi gölge reçine kompozit uygulanır. Daha sonra mine 
hafifçe kürlenir; bitirin ve cilalayın. ESTELITE COLOR, kompozitrestorasyonun 
katmanlarının altına veya üstüne yerleştirilmelidir. 
Renk değişikliğinin maskelenmesi 
1. Boşluk hazırlama ve bağlama sistemi 

Oyuğu hazırlayın ve su ile durulayın. Üreticinin talimatlarına göre ışıkla 
sertleşen yapıştırma sistemi uygulayın. 

2. ESTELITE COLOR'un Dağıtılması 
Tek Kullanımlık Kap ürününde az miktarda ESTELITE COLOUR öğesini 
sıkıştırın. Gerekirse ESTELITE COLOR'u diğer ESTELITE COLOR tonlarıyla 
karıştırın. Malzemeyi sıkıp çıkardıktan sonra ağızlığı gazlı bezle silin ve kapağı 
derhal yerine takın. 
-  Gölge seçimi için ipuçları 
-  Koyu bölgelerin maskelenmesi: LCO, MCO, HCO 
-  Uygulama öncesi Işık Kalkanı Kapağı kullanmadan önce dağıtılan 

malzemeyi ortam ışığından koruyun. 
-  Eksiksiz tedaviden kaçınmak için ESTELITE COLOR ürününü diğer 

markalarla karıştırmayın. 
-  Kendiliğinden yapışan yapıştırma sistemlerini KULLANMAYIN. Işıkla 

sertleşen yapıştırma sistemlerinin ESTELITE COLOR ile birlikte 
kullanılması gerektiğini öneriyoruz çünkü kendiliğinden kurutulmuş 
veya iki kürlü yapıştırma sistemleri gibi diğer yapıştırma sistemleri, 
ışıkla sertleşen kompozit reçineler ile kullanıldığında etkili bir yapışma 
sağlayamayabilir. Kendiliğinden kurutulmuş veya çift kürlü yapıştırma 
sistemleri kullanmak istiyorsanız lütfen bu tür yapıştırma sistemlerinin, 
kullanılan ışıkla sertleşen kompozit reçinelerle uyumlu olduğunu 
doğrulayın. 

3. ESTELITE COLOR’un uygulanması 
İnce uçlu bir fırça veya başka uygun aletler kullanarak, renk değerini 
yükseltmek için renksiz bölgelere eşit oranda ESTELITE COLOR Opakeri 
uygulayın. Her artış için maksimum kalınlık 0,5 mm'dir. 
-  Bağlayıcı ajan uygulamadan ESTELITE COLOR doğrudan dişe 

uygulanmaz. 
- Opaquer kalınlığı için ipuçları 

Opakörün ortalama kalınlığı 0,35 mm'dir ve renksiz bölgelerin yeterince 
maskelenmesi gerekir. 

4. Kürleme 
400 ila 500 nm dalga boyu aralığı (pik: 470 nm, yoğunluk ≥ 500 mW / cm2) 
olan hafif bir kürleme ünitesi kullanın. En az 30 saniye boyunca ışıkla 
sertleştirin, ışıklanma ucu yüzeyden 2 mm'yi aşmamasını sağlayın. 

5. Reçine kompozit 
Malzeme üzerine bir reçine kompozit uygulanır. Sonra kompozit hafif bir 
şekilde iyileştirilir; bitirin ve cilalayın. ESTELITE COLOR, 
kompozitrestorasyonun katmanlarının altına ya da arasına yerleştirilmelidir. 

  



Dolaylı rezinrestorasyonların kişiselleştirilmiş gölge karakterizasyonları 
Üreticinin talimatlarına göre dolaylı kompozit reçine sistemi kullanın. Üretim sırasında, 
ESTELITE COLOR doğrudan restorasyonlar için tarif edilen prosedüre göre reçine 
esaslı restoratif materyal tabakaları arasına yerleştirilir (doğrudan boyama tekniği). 

 
ÖNEMLİ NOT: Üretici, bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan veya 
yaralanmalardan sorumlu değildir. Ürünün kullanmadan önce uygulamaya uygun olmasını 
sağlamak diş hekiminin kişisel sorumluluğundadır. 
Özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürünün özellikleri değiştiğinde, talimatlar ve 
önlemler de değişebilir. 
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