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Intraorális
alábélelés

Standard kezelési idő
Paszta
elkészítése

Fogsor
behelyezése

Fogsor
eltávolítása

, ,, , ,,
1 30 −2 00

, ,,
Több, mint 5 00

Paszta előkészítése

Intraorális kötési idő

Kidolgozás/Polírozás

STANDARD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A száj
vizsgálata
1

2

3

A fogsor vizsgálata

5

Gömbölyítse le a fogsor széleit

6

Öblítse le és fújja szárazra
a fogsort

8

Vigye fel a pasztát egyenlő rétegben az előzőleg
Primerrel kezelt felületre

9

Az intraorális kötési idő leteltével (5+perc),
távolítsa el a fogsort, majd egy pengével
távolítsa el a felesleges anyagot

11

Használja a barna színű kidolgozót
befejezéshez

12

4

Fúrjon retenciót a fogsorba

7

Érdesítse fel a fogsor
alaplemezét az alábélelés
határáig

Vigye fel a Primert az alábélelendő
területre, majd szárítsa meg teljesen

10

Használja a fehér színű kidolgozót
az egyenletes felület és forma
kialakításához

Az alábélelés elkészült

FONTOS TANÁCSOK

• Primer felvitele:
• Paszta felvitele:

• Ecset tisztítása:

1. Vékonyan, egyenlő rétegben vigye fel a Primert.
2. Ellenőrízze, hogy a Primer megszáradt -e teljesen. Ha nedves, fújja szárazra levegővel.
A pasztát az egész fogsoron egyenlő rétegben kell felvinni behelyezés elött, hogy a Primer nyállal való érintkezését
elkerüljük. A szennyeződés az alábélelő anyag gyenge tapadásához vezethet a fogsoron.
Minden használat után tísztítsuk meg az ecsetet alkohollal. Szennyezett ecset használata gyengébb tapadást okoz.

Megjegyzések a fogsor és az alábélelő anyag tisztításához (pácienseknek)
Az alábélelő anyagon
Törölje le egy szivaccsal vagy gézlappal folyó víz alatt
Akril fogsoron és fogakon

Dörzsölje át egy fogkefével

* Pezsgő fogsor-tisztító használata ajánlott a fogsor tisztán tartásához.

・Szivacs

・Géz

Laboratóriumi
alábélelés

Standard kezelési idő
Paszta
elkészítése

Helyezze a fogsort a
gipsz modellre

Fogsor
eltávolítása

, ,, , ,,
1 00 −2 00

, ,,
Több, mint 20 00

Paszta előkészítése

Kötési idő（23°C/73°F)

Kidolgozás/Polírozás

STANDARD HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A száj
vizsgálata
1

2

Harapási lenyomat

3

Készítsen gipsz -és
antagonista modellt

Helyezze artikulátorba

5

Kaparja meg, majd izolálja a
gipszmodellt

8

Gömbölyítse le a fogsor széleit

9

Öblítse le és fújja szárazra
a fogsort

10

Vigye fel a Primert az alábélelendő
területre, majd szárítsa meg teljesen

11

Vigye fel a pasztát egyenlő rétegben az előzőleg
Primerrel kezelt felületre

12

Helyezze a fogsort a gipszmodellre
és várja meg amíg az anyag megköt

13

Egy éles eszköz segítségével távolítsa el a
felesleges anyagot

14

Használja a fehér színű kidolgozót
az egyenletes felület és forma
kialakításához

6

15

Fúrjon retenciót az alaplemezbe

4

7

Használja a barna színű kidolgozót
befejezéshez

16

FONTOS TANÁCSOK
• Primer felvitele:
• Ecset tisztítása:

Érdesítse fel a fogsor alaplemezét

Az alábélelés elkészült

1. Vékonyan, egyenlő rétegben vigye fel a Primert.
2. Ellenőrízze, hogy a Primer megszáradt -e teljesen. Ha nedves, fújja szárazra levegővel.
Minden használat után tísztítsuk meg az ecsetet alkohollal. Szennyezett ecset használata gyengébb tapadást okoz.

＊Figyelmesen olvassa el a SOFRELINER TOUGH Medium használati utasítását

Manufactured by

