
everStick®C&B  
Výztuž ze skleněných vláken pro vlákny vyztužené kompozitní můstky 
 
Co je everStick®C&B? 
 
everStick®C&B je výztuž vyrobená ze skleněných vláken, která zpevňuje kompozit. 
everStick®C&B výztuž je vyrobená z jednosměrných skleněných vláken a polymerovo/pryskyřičné gelové matrix, která 
udržuje jednotlivá vlákna ve svazku, čím ulehčuje manipulaci s nimi. Svazek vláken je  přizpůsobivý a mírně lepivý, co 
umožňuje lepší a spolehlivější adaptaci k zubům.  
 
everStick®C&B výztuž se doporučuje v následovných aplikacích: 
- inlejové, onlejové, konvenční (korunka-mezičlen-korunka) a hybridní můstky 
- povrchově kotvené můstky 
- dočasné můstky 
- můstky vyrobené nepřímo v ambulanci nebo v zubní laboratoři 
- výztuže nebo opravy snímatelných protéz 
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
 
everStick®C&B vyztužené kompozitní můstky ve frontálním a distálním úseku  
 
everStick®C&B konstrukce ze skleněných vláken může být povrchově ukotvena na pilířových zubech můstku nebo 
zapuštěna do vypreparovaných kavit. Při molárech, premolárech a očních zubech poskytuje nejpevnější ukotvení 
kombinace obou způsobů kotvení. Konstrukce z vláken může být k zubům připojena bukálně, linguálně a / anebo 
okluzálně, v závislosti od klinické situace. Konstrukce z vláken by měla být přilepena k zubům po celé délce, včetně 
mezizubních prostorů. Před umístěním konstrukce z vláken je potřeba pomocí artikulačního papíru zjistit, jestli je 
dostatek místa v okluzi, hlavně v případech povrchového ukotvení konstrukce. Vlákno by v místě okluzálního kontaktu 
mělo být překryto vrstvou kompozitu tlustou 1-2 mm, aby nedošlo k ulomení kompozitu. Tohle všechno se musí brát v 
úvahu při plánování konstrukce a potřebné preparaci na zubech. 
 
 
Aplikace a počet vláken 
 
Vlákno (svazek) musí být vždy umístěno v té části můstku, kde je největší zatížení tahem. 
 
Anteriorní oblast:  
Vlákno (svazek) by mělo být umístěno co nejvíc incizálně a v místě mezičlenu by mělo procházet středem mezičlenu, 
směrem k labiálnímu povrchu. 
 
Posteriorní oblast: 
Vlákna by měla být v místě mezičlenu umístěna na opačné straně než okluzální povrch, blízko gingivy. 
 
V místě mezičlenu poskytuje širší konstrukce z vlákna lepší oporu. Pro zabezpečení stabilnější opory, zejména při 
velkých mezičlenech, přidejte krátká příčná vlákna. 
 
 
Počet vláken (svazků) v můstcích: 
 
Mezičleny: Anteriorní část: 
  1 mezičlen:   1 everStick®C&B svazek vláken 
  2 mezičleny: 2 everStick®C&B svazky vláken 
  3 mezičleny: 3 everStick®C&B svazky vláken 
 
  Posteriorní část: 
  1 mezičlen:   2 everStick®C&B svazky vláken 
  2 mezičleny: 3 everStick®C&B svazky vláken 
  3 mezičleny: 4 everStick®C&B svazky vláken 
 
 
Pracovní postup 
 
1. Měření a střihání vlákna 
Odměřte potřebnou délku vlákna everStick®C&B přímo dle dentálního oblouku nebo nepřímo na sádrovém modelu, 
použitím např. parodontální sondy anebo dentální nitě. Při manipulaci s vlákny everStick®C&B doporučujeme používat 
bezpudrové rukavice.  



Otevřete fóliový obal a pinzetou povytáhněte vlákno v silikonovém pouzdře tak, abyste mohli odříznout požadovanou 
délku. Ostrými nůžkami odstřihněte požadovanou délku vlákna (svazku) i spolu s pouzdrem. Zatím co na zuby 
aplikujete bonding, odstřihnutý kus vlákna (svazku) chraňte před světlem - např. ochranným krytem. Zbytek vlákna 
(svazku) vraťte do pouzdra. Fóliový obal zahněte a zalepte, aby se zbytek vlákna chránil před světlem. Vlákna 
skladujte v ledničce (2-8°C / 35-46°F). 
 
2. Čištění zubů (povrchově kotvený můstek) 
Můstek musí být povrchově kotvený na dostatečně velké ploše. Plochy, na které se bude můstek lepit, očistěte 
pemzou, opláchněte a vysušte.  
 
3. Leptání 
Plochy, na které se bude můstek lepit, včetně mezizubních prostorů, leptejte kyselinou orto-fosforečnou podle 
instrukcí výrobce. Doporučený čas leptání skloviny při povrchovém kotvení je 45-60 vteřin. Leptaná plocha musí být 
dostatečně veliká - raději naleptejte o něco větší plochu, jako je potřeba než příliš malou. Vhodná technika leptání 
a bondování zajišťuje spolehlivé přichycení můstku k zubům. Po naleptání povrch opláchněte a vysušte. Během 
aplikování bondingu a při vrstvení kompozitu udržujte pracovní pole suché. Používejte koferdam.  
 
4. Bonding 
Bonding systém aplikujte dle instrukcí výrobce bondu. Bond naneste po celé naleptané ploše.  Bond vytvrďte světlem, 
jak je uvedeno v instrukcích výrobce. 
 
5. Aplikace flow kompozitu 
Na nabondovanou plochu aplikujte tenkou vrstvu flow kompozitu (např. Stick Flow). Kompozit zatím nevytvrzujte. 
 
6. Adaptování vlákna 
Odstraňte bílý papírový proužek a pinzetou vytáhněte vlákno ze silikonového pouzdra. Vlákno (svazek) položte na 
nevytvrzený flow kompozit na povrchu zubu. Konec vlákna (svazku) nebo celé vlákno (svazek) přitlačte k povrchu 
zubu / zubů pomocí silikonového nástroje Refix D, ručního nástroje Stick Stepper anebo do kavity ručním nástrojem 
Stick Carrier. Vlákno postupně, po částech pro jeden zub/mezičlen, vytvrzujte osvícením 5-10 vteřin. Nevytvrzenou 
část vlákna vždy chraňte před vytvrzovacím světlem pomocí široké koncovky ručního nástroje Stick Stepper, aby 
nedošlo k jeho předčasnému vytvrzení. 
V anteriorní oblasti umístěte vlákno (svazek) co nejvíce incizálně i v oblasti mezičlenu a v posteriorní části co nejblíž 
ke gingivě, aby se docílilo maximální vyztužení. Mezi konstrukcí z vláken a alveolárním hřebenem ponechejte místo 
na překrytí kompozitem.  
Na zvětšení vazební plochy při povrchovém kotvení svazek roztáhněte, aby vznikla široká styčná plocha. V oblasti 
okrajové gingivy pilířových zubů musí zůstat dostatek místa pro čištění. Podle uvedeného postupu adaptujte, připojte a 
vytvrďte všechna další vlákna, jestli jsou potřeba. Při použití více vláken (svazků) mezi jednotlivá vlákna (svazky) 
aplikujte flow kompozit. Pro silnější vyztužení v místě mezičlenu můžete přidat krátké příčné vlákno. 
 
7. Vytvrzení konstrukce z vláken  
Po umístění a předběžném vytvrzení světlem pokryjte celou plochu konstrukce tenkou vrstvou kompozitu. Postupně 
po segmentech pro jeden zub/člen vytvrďte celou konstrukci – každý segment  40 vteřin. 
Poznámka: Vlákna musí být úplně pokryta kompozitem, včetně mezizubních prostorů. V interproximálních 
oblastech je potřeba ponechat dostatek prostoru pro čištění. 
 
8. Dobudování mezičlenu 
Mezičlen dobudujte vrstvicí technikou z kompozitního materiálu podle instrukcí výrobce kompozitu. Jestli nepoužíváte 
koferdam, můžete z gingivální strany použít na ochranu před vlhkostí např. kousek blány z koferdamu, sekční matrici 
anebo matricovou pásku. Jádro a bázi vytvořte flow kompozitem. To zjednoduší modelování báze mezičlenu. Mezičlen 
by měl mít s gingivou jen pasivní, bodový kontakt a jeho tvar by měl umožňovat samočištění. Dentínovou část zubu 
vytvořte dentínovými hmotami a sklovinnou část sklovinnými hmotami. Dle uvážení můžete také použít intenzivní 
dofabovací hmoty. Nezapomeňte uchovat prostor pro čištění. 
 
9. Dokončení můstku a úprava okluze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukce podle indikace 
 
Povrchově kotvený můstek s použitím vláken everStick®C&B v anteriorní oblasti 
 
V anteriorní oblasti se na zhotovení můstku používá jedno vlákno (svazek) everStick®C&B na jeden mezičlen. Pro 
udržení suchého pracovního pole doporučujeme používat koferdam. 
 
 1. Pomocí artikulačního papíru zkontrolujte, zda je v okluzi dostatek místa na zhotovení 

povrchově kotveného můstku. 
 

 
 

2. Pomocí parodontální sondy nebo dentální nitě odměřte požadovanou délku vlákna 
everStick®C&B. Vlákno by mělo překrýt přibližně dvě třetiny šířky korunky pilířového zubu.  
 

 
 

3. Odstřihněte požadovanou délku vlákna spolu se silikonovým pouzdrem. Během přípravy 
zubů uchovávejte ustřihnutý kus vlákna chráněný před světlem. Zbylou část balení uzavřete 
nálepkou. Vlákna skladujte v ledničce (při teplotě 2-8°C / 35-46°F). 
 

 
 

4. Plochy, na které se bude upevňovat vlákno, očistěte pemzou, opláchněte vodou 
a následně vysušte vzduchem.  
 

 

5. Plochy, na které se bude upevňovat vlákno, leptejte kyselinou orto-fosforečnou dle 
instrukcí výrobce. Doporučovaný čas leptání skloviny při povrchovém kotvení je 45-60 vteřin. 
Naleptaná plocha musí být dostatečně veliká - raději naleptejte o něco větší plochu, jako je 
potřebné než příliš malou. Vhodná technika leptání a bondování zajišťuje spolehlivé 
přichycení můstku k zubům. Po leptání opláchněte povrch zubů vodou a vysušte vzduchem. 
Při práci doporučujeme používání koferdamu pro udržení suchého pracovního pole.  
 

 
 

6. Bonding aplikujte dle pokynů výrobce bonding systému. Bond aplikujte na celou vazební 
plochu a vytvrďte světlem dle instrukcí výrobce. 
 

 

7. Na nabondovanou plochu aplikujte tenkou vrstvu flow kompozitu (např. Stick Flow). 
Kompozit zatím nevytvrzujte. 
 

 

 
 

 

8. Na nevytvrzený flow kompozit na povrchu zubu položte vlákno (svazek). Konec vlákna 
(svazku) anebo celé vlákno (svazek) přitlačte k povrchu zubu / zubů pomocí silikonového 
nástroje Refix D anebo ručního nástroje Stick Stepper. Vlákno postupně, po částech pro 
jeden zub/mezičlen, vytvrzujte osvícením 5-10 vteřin, pričem nevytvrzenou část vlákna vždy 
chraňte před vytvrzovacím světlem pomocí široké koncovky ručního nástroje Stick Stepper, 
aby nedošlo k jeho předčasnému vytvrzení. V této fázi se vlákno vytvrzuje jen předběžně po 
dobu 5-10 vteřin na každý zub/člen. Na zvětšení vazební plochy při povrchovém kotvení 
svazek roztáhněte, aby vznikla široká styčná plocha. Aproximálně vlákno (svazek) 
neumisťujte příliš blízko gingivy, aby zůstalo místo pro čištění. V oblasti pro mezičlen by 
mělo vlákno ve směru lingual-labial vést středem budoucího mezičlenu. 
 

 
 

9. Po umístění a předběžném vytvrzení světlem pokryjte celou plochu konstrukce tenkou 
vrstvou kompozitu. Postupně po segmentech pro jeden zub/člen vytvrďte celou konstrukci – 
každý segment  40 vteřin. Poznámka: Vlákna musí být úplně pokrytá kompozitem, 
včetně mezizubních prostor. V interproximálních oblastech je potřeba ponechat 
dostatek prostoru pro čištění. 
 



 
 

 
 

10. Mezičlen dobudujte vrstvicí technikou z kompozitního materiálu podle instrukcí výrobce 
kompozitu. Jestli nepoužíváte koferdam, můžete z gingivální strany použít na ochranu před 
vlhkostí např. kousek blány z koferdamu, sekční matrici nebo matricovou pásku. Jádro a bázi 
vytvořte flow kompozitem. To zjednoduší modelování základu mezičlenu. Mezičlen by měl 
mít s gingivou jen jemný bodový kontakt a jeho tvar by měl umožňovat samočištění. 
Dentinovou část zubu vytvořte dentinovými hmotami a sklovinnou část sklovinovými 
hmotami. Můžete použít intenzivní dofabovací hmoty. Aby nedošlo k fraktuře, v místě 
okluzálního kontaktu by vrstva kompozitu nad vláknem měla mít sílu 1-2 mm. Nezapomeňte 
uchovat prostor pro čištění. 
 

 

11. Dokončení a úprava okluze. 
 

 
  
Tipy a doporučení 
• Vlákna musí být vždy pokryta kompozitem po celé ploše. 
• Používejte koferdam na udržení suchého pracovního pole. 
• Konstrukci z vláken umístěte co nejvíc incizálně. To zajistí pro můstek v anteriorní oblasti maximální vyztužení.  
• Při manipulaci s materiálem používejte bezpudrové rukavice. 
• Během počátečního (předběžného) vytvrzování chraňte zbytek vlákna před světlem např. použitím nástroje Stick 

Stepper, aby se předešlo předčasnému vytvrzení. 
• Jestli po adaptování vlákna zjistíte, že vlákno je příliš dlouhé, při dokončování ho zkraťte pomocí diamantového 

brousku. Na obroušenou část aplikujte sklovinný bond (např. Stick Resin), čím se vlákno aktivuje, a přebytky 
rozfoukejte vzduchem. Bond vytvrďte světlem 10 vteřin. Na vytvrzený bond naneste tenkou vrstvu kompozitu 
a vytvrďte světlem. 

• Při dokončování buďte opatrní, abyste nepřeřízli vlákna. 
• V místě okluzálního kontaktu je optimální tloušťka vrstvy kompozitu na povrchu konstrukce z vláken 1-2 mm. 
 
 
Můstek s použitím everStick®C&B vláken v posteriorní části 
 
Na přípravu můstku v posteriorní části potřebujete dvě vlákna (svazky) everStick®C&B pro můstky s jedním 
mezičlenem. Pro můstky se dvěma mezičleny potřebujete tři everStick®C&B vlákna. Do konstrukce z vláken přidejte 
jedno nebo dvě krátká příčná vlákna na vyztužení mezičlenu.  
K zabezpečení optimálních pracovních podmínek doporučujeme použití koferdamu. Konstrukce z everStick®C&B 
vláken může být povrchově ukotvena na pilířových zubech můstku a / nebo zapuštěna do předpřipravené kavity. 
Při molárech, premolárech a očních zubech poskytuje nejlepší ukotvení kombinovaný způsob prostřednictvím 
povrchového kotvení a inlejí. Odstraněním starých výplní můžete získat prostor pro konstrukci z vláken bez nutnosti 
dodatečné preparace zubů. 
 

 
 

1. Pomocí artikulačního papíru zkontrolujte, zda máte v okluzi dostatek místa na uložení 
vlákna a kompozitu. Použitím parodontální sondy nebo dentální nitě odměřte potřebnou 
délku vlákna. 
 

 
 

2. Odstřihněte požadovanou délku vlákna spolu se silikonovým pouzdrem. Během přípravy 
zubů uchovávejte odstřihnutý kus vlákna chráněný před světlem. Zbylou část balení uzavřete 
nálepkou. Vlákna skladujte v chladničce (při teplotě 2-8°C / 35-46°F). 
 

 
 

3. Pemzou očistěte celou vazební plochu, opláchněte vodou a následně vysušte vzduchem. 
 



 
 

4. Plochy, na které se bude upevňovat vlákno, leptejte kyselinou orto-fosforečnou podle 
instrukcí výrobce. Doporučovaný čas leptání skloviny při povrchovém kotvení je 45-60 vteřin. 
Naleptaná plocha musí být dostatečně veliká - raději naleptejte o něco větší plochu, jako je 
potřeba, než příliš malou. Vhodná technika leptání a bondování zajišťuje spolehlivé 
přichycení můstku k zubům. Po leptání opláchněte povrch zubů vodou a vysušte vzduchem. 
Při práci doporučujeme použít koferdam na udržení suchého pracovního pole. 
 

 
 

5. Bonding aplikujte podle pokynů výrobce bonding systému. Bond aplikujte na celou 
vazební plochu a vytvrďte světlem podle instrukcí výrobce. 
 

 
 

6. Na nabondovanou plochu aplikujte tenkou vrstvu flow kompozitu (např. Stick Flow). 
Kompozit zatím nevytvrzujte. 
 

 
 

 
 

 
 

7. Na nevytvrzený flow kompozit na povrchu zubu položte vlákno (svazek). Konec vlákna 
(svazku) anebo celé vlákno (svazek) přitlačte k povrchu zubu / zubů pomocí silikonového 
nástroje Refix D, ručního nástroje Stick Stepper anebo do kavity pomocí nástroje Stick 
Carrier. Vlákno postupně, po částech pro jeden zub/mezičlen, vytvrzujte osvícením 5-10 
vteřin, přičem nevytvrzenou část vlákna vždy chraňte před vytvrzovacím světlem pomocí 
široké koncovky ručního nástroje Stick Stepper, aby nedošlo k jeho předčasnému vytvrzení. 
V této  fázi se vlákno vytvrzuje jen předběžně po dobu 5-10 vteřin na každý zub/člen. Na 
zvětšení vazební plochy při povrchovém kotvení svazek roztáhněte, aby vznikla široká  
styčná plocha. Aproximálně vlákno (svazek) neumisťujte příliš blízko ke gingivě, aby zůstalo 
místo pro čištění. Vlákno v oblasti mezičlenu přehněte směrem ke gingivě, aby se dosáhlo 
maximální vyztužení. Přitom je potřebné ponechat 1-2 mm od gingivy na navrstvení 
kompozitu. V oblasti okrajové gingivy pilířových zubů ponechejte dostatek místa pro čištění. 
Položte další vlákno (svazek) nebo vlákna (svazky) podle počtu mezičlenů a předběžně ho 
vytvrďte. Medzi jednotlivá vlákna (svazky) aplikujte flow kompozit. Jestli je to potřeba, v místě 
mezičlenů položte a vytvrďte příčná dodatečná vlákna, která zajistí vyztužení mezičlenu.  

 

8. Po umístění a předběžném vytvrzení světlem pokryjte celou plochu konstrukce tenkou 
vrstvou kompozitu. Postupně po segmentech pro jeden zub/člen vytvrďte celou konstrukci – 
každý segment  40 vteřin. Poznámka: Vlákna musí být úplně pokrytá kompozitem, 
včetně mezizubních prostor. V interproximálních oblastech je potřebné ponechat 
dostatek prostoru pro čištění. 
 
 

 

9. Mezičlen dobudujte vrstvicí technikou z kompozitního materiálu podle instrukcí výrobce 
kompozitu. Jestli nepoužíváte koferdam, můžete z gingivální strany použít na ochranu před 
vlhkostí např. kousek blány z koferdamu, sekční matrici nebo matricovou pásku. Jádro a bázi 
vytvořte flow kompozitem. To zjednoduší modelování báze mezičlenu. Mezičlen  
by měl mít s gingivou jen jemný bodový kontakt a jeho tvar by měl umožňovat samočištění. 
Dentinovou část zubu vytvořte dentinovými hmotami a sklovinnou část sklovinovými 
hmotami. Můžete použít intenzivní dofabovací hmoty. Aby nedošlo k fraktuře v místě 
okluzálního kontaktu, vrstva kompozitu nad vláknem by měla mít sílu 1-2 mm. Nezapomeňte 
uchovat prostor pro čištění. 
 

 

10. Dokončete můstek a upravte ho do okluze. 
 

 
Tipy a doporučení 
 
• Vlákna musí být vždy pokryta kompozitem po celé ploše. 
• Používejte koferdam k udržovaní suché pracovní plochy. 
• Při manipulaci s materiálem používejte bezpudrové rukavice. 
• Během předběžného vytvrzování chraňte zbytek vlákna před světlem použitím např. nástroje Stick Stepper, aby se 

předešlo předčasnému vytvrzení. 



• Vlákno v místě mezičlenu prohněte směrem ke gingivě, aby se docílilo maximální vyztužení konstrukce. 
• Jestli po umístění vláken zjistíte, že vlákno je příliš dlouhé, zkraťte ho pomocí diamantového brousku při 

dokončovací fázi můstku. Aplikací sklovinného bondu (např. Stick Resin) aktivujete odkrytý povrch vláken a zbytek 
odstraňte jemným rozfoukáním. Bond vytvrďte světlem 10 vteřin. Na vytvrzený bond naneste tenkou vrstvu 
kompozitu a vytvrďte světlem. 

• Při dokončování aproximálních prostor buďte opatrní, abyste nepřeřízli vlákna. 
• V okluzálním kontaktu je optimální tloušťka vrstvy kompozitu nad povrchem konstrukce z vláken 1-2 mm. 
 
 
Cementování laboratorně vyhotovených kompozitních rekonstrukcí vyztužených skleněnými vlákny 
 
Příprava 
 

 
 

1. Ujistěte se, že vlákna na cementovaném povrchu nejsou ničím překryta (jsou viditelná).* 
 

 

2. Odstraňte dočasné rekonstrukce a vyzkoušejte práci nasadit, abyste zkontrolovali 
přesnost. 

 

 

3. Povrch vláken, který se bude cementovat, zdrsněte diamantovým brouskem. Opláchněte 
vodou a vysušte vzduchem (Poznámka! Při použití síťky Stick®Net nepoužívejte pískování). 
Zdrsněný povrch aktivujte aplikací sklovinného bondu (např. Stick®Resin)**, chraňte ho před 
světlem (např. kovovým krytem) a bond nechte působit 3-5 vteřin. Přebytečný bond opatrně 
odstraňte vzduchem, protože příliš silná vrstva bondu může způsobit nedokonalé nasednutí 
můstku. Před cementováním vytvrďte bond světlem po dobu 10 vteřin. 
 

 
Příprava zubů 
 

 
 

4. Pemzou a vodou očistěte prostor pro povrchové kotvení. 

 
 

5. Dostatečně velkou plochu zubů leptejte podle instrukcí výrobce cementu. Doporučovaná 
doba leptání skloviny při povrchovém kotvení je 45-60 vteřin 37%-ní kyselinou orto-
fosforečnou. Leptadlo vyláchněte vodou a povrch vysušte. 
 

 

6. Na zuby aplikujte bonding podle instrukcí výrobce cementu. 
 

 
Cementování 
 

 

7. Na cementovaný povrch aplikujte duálně tuhnoucí nebo chemicky tuhnoucí kompozitní 
cement*** a nasaďte práci. 
 

 8. Odstraňte přebytečný cement a po okrajích aplikujte gel na zamezení přístupu kyslíku 
(např. glycerinový gel). 
 

 

9. Duálně tuhnoucí cement vytvrďte světlem podle instrukcí výrobce cementu. 
 

 10. Zkontrolujte a upravte okluzi. Dokončete. Při dokončování aproximálních prostor dbejte 
na to, abyste nepřeřízli vlákna. 



 
Dodatek 
*Z vnitřní strany rekonstrukce musí vlákna zůstat na povrchu, aby se při cementování využila jedinečná vlastnost IPN 
(interpenetrating polymer network) na vytvoření spolehlivé vazby. Toto je důležité hlavně při povrchovém kotvení. 
**Poznámka! Bond použitý na aktivaci cementovaného povrchu konstrukce musí být na bázi monomeru a nesmí 
obsahovat rozpouštědlo (aceton, alkohol, vodu). Bond obsažen v balení kompozitního cementu nemusí být 
nevyhnutelně vhodný na aktivaci cementovaného povrchu (řiďte se podle části 3 - příprava). 
***Na cementování vláken používejte duálně tuhnoucí nebo chemicky tuhnoucí kompozitní cement. 

 
Fosfátové a skloionomerní cementy NEJSOU  vhodné k cementování vlákny vyztužených prací. 

 
Vždy, kdy je to možné, používejte koferdam na udržení suchého pracovního pole! 
 
SKLADOVÁNÍ: Produkty everStick musí být skladovány v ledničce (při teplotě 2-8 °C / 35-46 °F) a chráněny proti 
světlu v uzavřeném fóliovém obalu. Zvýšená teplota a vystavování ostrému světlu snižuje životnost everStick 
produktů. Před aplikací vyjměte produkt z lednice, ale chraňte ho před ostrým denním nebo umělým světlem. Během 
střihání svazku vláken chraňte zbytek svazku před světlem ve fóliovém obalu. Ihned po ustřihnutí potřebné délky 
vlákna zbytek vraťte do fóliového obalu, uzavřete nálepkou a uložte do lednice.  
 
POZNÁMKA: StickTech produkty jsou určeny pro ambulantní použití a pacient by měl být upozorněn, aby 
neoškraboval povrch a nevystavoval se tak kontaktu s vlákny, která můžou vyvolat podráždění.  
Vlákna everStick nedosáhnou plnou pevnost okamžitě po 40 vteřinovém 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 pryskyřice může u některých lidí vyvolat přecitlivělost na akryláty. 
Jestli dojde ke kontaktu kůže s pryskyřicí, postižené místo dostatečně umyjte mýdlem a vodou. Vyvarujte se kontaktu 
nevytvrzeného materiálu s pokožkou, sliznicí nebo očima. Nezpolymerizované everStick produkty můžou vyvolat 
podráždění a v některých případech vést k přecitlivělosti na metakryláty. Při práci s everStick produkty doporučujeme 
použití bezpudrových rukavic. Před odhozením do odpadu everStick zpolymerizujte. 
 
ZÁRUKA: StickTech Ltd vyměňuje chybný materiál. Stick Tech Ltd nezodpovídá za ztrátu nebo poškození, ať už 
přímé nebo nepřímé, způsobené nevhodným použitím materiálu nebo při nedodržení návodu k použití. Před použitím 
produktu je uživatel zodpovědný za posouzení vhodnosti použití produktu pro daný účel.  
Uživatel je zodpovědný za možné následky způsobené nevhodným používáním materiálu nebo jiným použitím než je 
uvedeno v návodu k použití. 
 


