
everStick®A&O 
Výztuž ze skleněných vláken pro kotvení a ortodontické dlahování 
 
everStick® A&O je určen pro ortodontické dlahování například při pasivním ortodontickém kotvení nebo při posunech 
segmentů. S materiálem everStick® A&O pacientovi poskytnete přirozené a esteticky uspokojivé ortodontické 
dlahování. 
 
everStick® A&O je vyroben ze skleněných vláken v polymerovo/pryskyřičné gelové matrix. Vlákna jsou zkombinována 
do svazku, který je před polymerizací nejen přizpůsobivý, ale i mírně lepivý, co umožňuje lepší adaptabilitu k anatomii 
zubů během aplikace. Dlaha z everStick® A&O (vlákny vyztužený kompozit - FRC) se lepí na zuby použitím adhezivní 
techniky a má výbornou vazbu na sklovinu.  
Každý svazek vlákny vyztuženého kompozitu - everStick® A&O je složen z 2000 individuálních skleněných 
vláken a má průměr 1,2 mm.  
 
Kdykoliv potřebujete použít dlahu pro určitý pohyb (např. napřimování molárů, intruze řezáků, zavření mezery), vlákna 
everStick® A&O se dají jednoduše adaptovat na zuby, a to i v případě, pokud nebylo učiněno úvodní zarovnání. 
Kanyly, brekety nebo háčky lze adhezivně nalepit přímo na FRC dlahu a docílit požadovaný posun. FRC ortodontické 
dlahy se vždy používají jako součást standardních ortodontických výkonů s použitím breket, drátů a jiných 
ortodontických přístrojů. 
 
Návod k použití při pasivním kotvení 
 
Poznámka: everStick® A&O je třeba na kotevní segment nalepit po celé jeho délce, včetně interproximálních oblastí. 
Bodové lepení nezabezpečí dostatečné spojení. 
 

 

1. Měření a střihání vlákna 
Pomocí dentální nitě nebo kovového drátu odměřte potřebnou délku vláken everStick® A&O. 
Při manipulaci s vlákny everStick® A&O doporučujeme používat bezpudrové rukavice.  
Otevřete fóliový obal a vysuňte silikonové pouzdro obsahující svazek vláken everStick® 
A&O. Položte měřený drát na pouzdro. Ostrými nůžkami odstřihněte požadovanou délku ze 
svazku vláken spolu s pouzdrem. Ustřižený kus svazku vláken chraňte před světlem - např. 
pod ochranným krytem. Zbytek vláken vraťte zpátky do obalu. Odstřižený konec fóliového 
obalu zahněte a zalepte, aby se zbytek svazku uvnitř silikonového pouzdra chránil před 
světlem. Nepoužitá balení udržujte v ledničce (2-8°C / 35-46°F).  
 

 

2. Čištění zubů 
Vlákna se musí připojit ke kotvicímu segmentu po celé jeho délce. Pemzou a vodou očistěte 
celou styčnou plochu a následně vysušte vzduchem. Namísto pemzy a vody můžete každý 
zub opískovat po dobu 5 sekund, čímž se zvýší pevnost vazby. Po opískování opláchněte 
povrch zubů vodou a vysušte vzduchem. 
 

 

3. Leptání 
Povrchy zubů, na které se bude lepit vlákno, naleptejte kyselinou orto-fosforečnou. 
Naleptaná plocha by měla být dostatečně veliká pro celou délku svazku vláken a  
překrývajícího kompozitu. Leptat je nezbytné i interproximální oblasti. Čas leptání by měl být  
dostatečne dlouhý (přibližně 45-60 sekund). Po uplynutí času leptání povrchy opláchněte a 
vysušte vzduchem. Před aplikací adhezivní živice udržujte povrch zubu suchý. 
 

 

4. Bonding 
Do mezizubních prostor vložte transparentní klínky, které zajistí zachování dostatku místa 
pro čištění. Na celou naleptanou plochu kotvicího segmentu aplikujte bond. Bond 
nenanášejte jen bodově jako při lepení kovového drátu, ale po celé délce svazku everStick® 
A&O! Bond vytvrďte světlem podle doporučení výrobce bondu.  
Poznámka: Pokud vlákno lepíte i na jiný materiál než přirozený zub (např. keramická 
korunka), je třeba dodržovat bonding proceduru pro příslušný materiál.  
 

 

5. Aplikace flow kompozitu 
Na povrchy zubů určené pro nalepení vlákna  aplikujte tenkou souvislou vrstvu flow 
kompozitu, např. StickFlow anebo jiného ortodontického kompozitu. Dávejte pozor, abyste 
kompozitem nezaplnili mezizubní prostory, kde musí zůstat dostatečný prostor pro čištění. 
Flow kompozit zatím nevytvrzujte. 
 

 
 
 
 



 Poznámka: Vrstva flow kompozitu by měla pokrýt i svazek vláken  
v interproximálních prostorech, kde je ovšem nutno dbát o zachování dostatku místa 
pro dentální hygienu (např. interdentální kartáček). 
 

 

6. Adaptace everStick® A&O 
Ze silikonu odstraňte bílý papírový proužek a pinzetou vyjměte vlákno everStick® A&O. 
Pomocí ručního nástroje nebo speciálního silikonového nástroje Refix D (před použitím 
vysterilizujte) přitlačte jeden konec vlákna (svazku) na připravenou plochu s naneseným flow 
kompozitem. Přitlačený konec vytvrďte světlem 5-10 sekund. Zbylý kus svazku vláken 
chraňte před vytvrzovacím světlem širokým nástrojem, např. nástroj Stick Stepper (před 
použitím vysterilizujte). Pokračujte v postupném adaptování zbylé části vlákna (svazku), 
jeden zub za druhým, pomocí ručního nástroje nebo přitlačte zbylou část vlákna na zuby 
silikonovým nástrojem. Každý zub vytvrzujte jen 5-10 sekund. Pokuste se udržet svazek 
v kulatém tvaru. Vlákno roztlačte do tenkého a širokého tvaru jen v případě, pokud bude pod 
kanylami, breketami anebo háčky, abyste získali plochu na jejich nalepení. Nemačkejte a 
netvarujte everStick® A&O vlákno příliš blízko gingivy, aby se zachoval dostatečný prostor 
pro dentální hygienu.  
 

 

7. Dokončení 
Po umístění celého svazku vláken a po předběžném vytvrzení naneste na vlákna flow 
kompozit tak, aby vlákna byla překryta po celé délce. Vlákna pak vytvrďte světlem - každý 
zub zvlášť 40 sekund. V mezizubním prostoru ponechte dostatek místa pro správnou 
hygienu. Při dokončování a leštění dejte pozor, abyste neprořízli transparentní vlákna - 
svazek vláken musí zůstat kompletní. 
 

 

8. Brekety, kanyly a háčky 
Brekety, kanyly anebo háčky se můžou připevnit na dlahu zároveň při vytvrzování krycí 
vrstvy flow kompozitu (jak je uvedeno výše) anebo samostatně. V případě, že jsou brekety, 
kanyly nebo háčky připevňovány na zpolymerizovanou dlahu, povrch v místě lepení brekety 
je potřeba zdrsnit diamantovým brouskem. Brekety, kanyly anebo háčky upevňujte podle 
doporučení jejich výrobce. Při použití kovových breket, kanyl anebo háčků firma Stick Tech 
doporučuje lepenou plošku brekety opískovat a silanizovat. Po dokončení a finální 
polymerizaci se může zdlahovaný segment použít na požadovaný posun zubů. 
 

 
Dlahu lze  odstranit zbroušením anebo odloupnutím z povrchu zubů.  
 
Klinická poznámka: V případě, kdy je potřeba silnější zdlahování anebo ukotvení, můžou se použít dva nebo 
více svazků vláken. 
 

SKLADOVÁNÍ: Produkty everStick musí být skladovány v ledničce (při teplotě 2-8 °C / 35-46 °F) a chráněny proti 
světlu udržováním v uzavřeném fóliovém obalu. Zvýšená teplota a vystavování ostrému světlu snižuje životnost 
everStick produktů. 
Před aplikací vyjměte produkt z ledničky, ale chraňte jej před ostrým denním anebo umělým světlem. Během střihání 
svazku vláken chraňte zbytek svazku před světlem ve fóliovém obalu. Hned po odstřižení potřebné délky vlákna 
uzavřete fóliový obal a uložte jej do ledničky.  
 
POZNÁMKA: StickTech produkty jsou určeny pro ambulantní použití a pacient by měl být upozorněn, aby 
neoškrabával povrch a nevystavoval se tak přímému kontaktu s vlákny, která můžou vyvolat podráždění.  
Vlákna everStick nedosáhnou plnou pevnost okamžitě po 40 sekundovém vytvrzení světlem. Polymerizace dále 
pokračuje během následujících 24 hodin. 
Ruční nástroje Stick Stepper, Stick Carrier a silikonové nástroje Refix D, Refix L se musí před použitím sterilizovat. 
 
UPOZORNĚNÍ: Nezpolymerizovaná živice  může u některých lidí vyvolat přecitlivělost na akryláty. 
Jestli dojde ke kontaktu kůže s pryskyřicí, dostatečně umyjte postihnutou část mýdlem a vodou. Vyvarujte se kontaktu 
nevytvrzeného materiálu s kůží, sliznicí anebo očima. Nepolymerizované everStick produkty můžou vyvolat 
podráždění a v některých případech vést k přecitlivělosti na metakryláty. Při práci s everStick produkty doporučujeme 
použití bezpudrových rukavic. Před vhozením do odpadu everStick polymerizujte. 
 
ZÁRUKA: StickTech Ltd vyměňuje vadný materiál. Stick Tech Ltd neodpovídá za ztrátu nebo poškození, ať už přímé 
nebo nepřímé, způsobené nevhodným používáním materiálu nebo při nedodržení návodu k použití. Před použitím 
produktu je uživatel odpovědný za posouzení vhodnosti použití produktu pro daný účel. Uživatel je zodpovědný za 
případné následky způsobené nevhodným používáním materiálu nebo jinak, než je uvedeno v návodu k použití. 
 
 


