Mode d’Emploi

Техніка лиття під тиском
Асортимент апаратів
і Технічна інформація
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Загальні поради
Загальні поради

Відбілююча капа
Капа для трансферу брекетів

Прикусова шина

Капа для фторизації

Індивідуальна ложка

Матриця
Захисна капа

Пластинка ортодонтична

Ретейнер капа

Тимчасова шина
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4

Дублікат моделі

Загальні поради

Робочі моделі
Ви повинні виливати моделі зі звичайного
стоматологічного гіпсу. Якщо ви використовуєте
жорсткий еластичний/ резиновий пластик і робите
надрізи на оделі, то виникає загроза деформаці
пластику та руйнування зубів. Тому, згідно з
загальноприйнятою практикою, рекомендується
використовувати подвійну/ продубльовану модель. У
випадку, якщо ви використовуєте жорсткий еластичний
пластик і як тільки частини моделі є розлавленими/
відлитими (напр. шини), модель повинна бути
покладена в палети, для того, щоб уникнути
розтягнення. Якщо ж ви використовуєте м'який
еластичний пластик, то моделі, яким ви вже надали
форми та покрили захисним матеріалом, повинні бути
розміщені на робочій платформі.
Матеріали
Матеріали можуть бути розділеними на три категоріі:
1. Жорсткий еластичний/резиновий пластик
До цієі категоріі належать BIOCRYL і BIOCRYL C- акрилові
плити без мономерів, безколірно-прозорі або одного
кольору для протезів та ортодонтних плит, які добре
в'яжуться з акрилом. DURAN є матеріалом, що
характеризується високим рівнем прозорості та
резистентності, що
при
всіх показах до лікування шинами. Імпрелон S - дуже
міцний/ неламкий, високого рівня прозорості та
абразивно-резистентний- для виготовлення як і прос
тетичних шин високої якос ті, так і інших
з довгим терміном носіння.
ортодонтичних
Імпрелон S прозорого чи натурального кольору для
тимчасового застосування в роті, наприклад
для змазувальних
індивідуальних ложок,
речовин чи прикусових валиків/площадок.
2. Твердий/М'який складний пластик
Durasoft- це прозорий сендвічовий матеріал для шин з
м'якою внутрішньою стороною для надзвичайного
комфорту при носінні, що особливо комфортно при
використанні пристро в проти храпу.
3. М'який еластичний пластик
BIOPLAST – це пластик, який може бути прозорим,
кольоровим чи різноколірним, і чудово підходить для
м'яких шин, захисних кап та позиціонерів чи подвійних
моделей, так само як BIOPLAST BLEACH підходить для
відбілювання.

Робочий тиск
Оптимально точні результати виплавлення можуть
бути досягнутими при робочому тиску в 5-6 бар для
BIOSTAR та 3 бари для MINISTAR та MINISTAR S.
Такий тиск ми налаштовуєм на своєму виробництві
і його не слід збільшувати, так як вищий тиск не
впливає на ступінь точності. Втрата тиску, яка може
виникнути через перфорацію/ розрив тоншого
шару пластику в місцях, на яких лежить палет, не
матиме впливу на якість моделі, при умові, якщо
втрата тиску не первищує 1-2 бари і
достатньо стиснутого повітря.

Схоже застосування має і COPYPLAST, який є дещо
твердішим/жорсткішим, і може використовуватись
для відбілюючих шин. Прозора та жорстка резина
COPYPLAST, використову ться в ортодонтній
корекції та утримуючих
практиці для
шин. Пластик HARDPLAST та COPYPLAST, які мають
натуральне забарвлення, в поєднанні з прозорим
розділяючим/
наповнюючим
пластиком,
використовується для виготовлення відбитків та
використовується як розділювач при виготовленні
відбілюючих та фторних шин. Наша лінія різних
типів пластику додатково укомплектована
захисним матеріалом ISOFOLAN для ізоляції та
обгорнення і використовується як захисне покриття
при транспортуванні.

Список матеріалів:
BIOPLAST 2.0/3.0 мм для пластикових дублікатів
COPYPLAST 1.5/2.0 мм для акрилових дублікатів

Покриття та вкладення

1

Вирівняйте низ моделі і розмістіть у воду aна короткий
час. Поставте гіпсову модель на платформу.

Відтискання

2

Нагрійте фольгу, набравши відповідний код чи
рекомендований час нагрівання, згідно з інструкцією.
Закрийте камеру тиску, відкрийте вже після того, як
закінчилась фаза охолодження. Відлитий дублікат не
потрібно обробляти, щоб утримати його в
стані.

Завершення

Попередня просушка
IMPRELON та DURASOFT містять полікарбонат, який
зберігає вологість повітря. Тому необхідно
попередньо просушити пластик, для того, щоб
запобігти утворенню бульбашок повітря під час
процесу відливання, наприклад, в сушилках
BIOSTAR чи MINISTAR. Як альтернатива, DURASOFTє в
наявності також у вже підсушеній формі.

3

Ми рекомендуємо влити гіпс і занурити вилиту форму в
ємкість для замішування, попередньо наповнену водою,
для того, щоб вирівняти вагу гіпсу у вилитій формі, тим
самим забезпечуючи повторну перевірку того, що ваша
оригінальна модель
з високою точністю.

Корисні поради:
COPYPLAST можна використовувати лише для моделей із стійкими зубами і маленьками насічками/ надрізами.
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Індивідуальні ложка/
Функціональна модель

Капа для реєстрації прикусу

Список матеріалів:
IMPRELON прозорий 2.0/3.0 мм
IMPRELON натуральний 3.0 мм
Порошок для шліфування/ SIL-KITT
Поролонові диски
Тверда смола
Набір для завершальної стадії

Список матеріалів:
IMPRELON білий 2.0/3.0 мм
Шліфувальний порошок
Ріжучий бур
Набір для завершальної стадії

Покриття та вкладення

1

Покриття та вкладення
Зачистіть надрізи та окремі зуби порошком для
шліфування. Розмістіть модель аж до згину, таким чином, щоб ті
частини моделі, які потрібно відлити, виступали за край
модельної чашки. Наповніть модельну чашу стружкою аж до
верхнього краю. Переконайтесь, що краї чаші є/ залишились
чистими.

1

Відтискання

2

Завершальна стадія

3

Корисні поради:
Оброблені краї ємкості можна відполірувати мономером.

Затріть
надсічки/надрізи та окремі зуби порошком для
шліфування. Розмістіть модель аж до згину, таким чином, щоб ті
частини моделі, які потрібно відлити, виступали за край модельної
чаші. Наповніть модельну чашу стружкою аж до верхнього краю.
Переконайтесь, що краї чаші залишились чистими.

Відтискання
Нагрійте пластик, набравши відповідну комбінацію чи
рекомендований час нагрівання згідно з інструкцією. Розмістіть
вологий поролон (завтовшки приблизно 1 см), який
виконуватиме роль заповнювача простору для відтисного
матеріалу так, щоб зробити шершавою поверхню моделі.
Залежно від того, якого простору вам потрібно, можна
використати до трьох шарів поролону. Закрийте камеру тиску і
відкрийте її лише тоді, коли закінчилась фаза охолодження.
Увага:
Переконайтесь, що на краях чашки не залишилось залишків
поролону.

2

Заберіть поролон, який забезпечував додатковий простір, з
моделі. Залишки матеріалу видаляються за допомогою ріжучого
буру (REF 3214) чи за допомогою карбідного різця (REF 3369).
Завершіть роботу з допомогою тонкого карбідного буру (REF
3370). Відбиткова форма нагрівається на вогні та прикладається
до краю. Фінальна фіксація ручки моделі здійснюється при
використанні твердої каніфолі або іншої смоли холодної
обробки.

3

Нагрійте пластик, набравши відповідну комбінацію чи
рекомендований час нагрівання згідно з інструкцією. Закрийте
камеру тиску, відкрийте її лише після завершення фази
охолодження. Відділіть відлиту пластину
від моделі.
Позрізайте залишковий матеріал ріжучим буром (REF 3214) чи
HM карбідним різцем (REF 3369)..

Завершальна стадія
Завершіть роботу HM карбідним буром (REF 3369). Покладіть
воскову стінку на тарілку, обладнану підтримуючими засобами та
розгладьте її.

Корисні поради:
Оброблені краї прикусноі пластини можуть бути відполіровані мономером.
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Тимчасова шина

Матриця
Для тимчасових коронок та мостів
Список матеріалів:

Список матеріалів

COPYPLAST 0.5 мм (для одиночних
коронок) COPYPLAST 1.0-2.0 мм (для
коронок) Набір для завершальноі стадіі
Ортодонтичний захисний матеріал

DURAN 0.75-1.5мм (залежно від розміру)
Пластик ISOFOLAN
Медичний клеючий засіб (напр. Сіано клей)
PERLIBOND
Набір для завершальної стадії

Покриття та вкладення

1

Покриття та вкладення
Обробіть дно модель, щоб надати їй потрібної плоскоти та
відламайте гострі краї. Замочіть її на короткий час та
розмістіть її на платформі. Якщо є необхідність вкладати
модель в стружку, то ви повинні переконатись, що краї моделі,
матрицю якої ви робите, виступають за контур модельноі чаші.
При використанні COPYPLAST 0.5/1.0 мм, повітря може
проходити через пластик, це спричиняється стружкою. Простір
можна заповнити штучними зубами.

1

Відтискання

2

Відтискання
Нагрійте пластик, встановивши код чи рекомендований час
нагрівання згідно з інструкцією.Закрийте камеру тиску і
відкрийте її тоді, коли завершиться фаза охолодження.
Відріжте пластик, починаючи з задніх зубів, прямо на моделі,
використовуючи скальпель чи ножиці, обережно зніміть його і
виріжте до потрібного розміру. Заповніть маску акриловою
смолою; у випадку роботи з прямими тимчасовими моделями
полімеризуйте модель на пацієнтові; а у випадку непрямих
тимчасових моделей, полімеризуйте на гіпсовій моделі.

2

Завершальна стадія

3

Вирівняйте дно моделі, надавши їй плоскоти і розмістіть на
модельній платформі. Зробіть відбиток моделі,
використовуючи пластик ISOFOLAN і відріжте по низу моделі.
Для того, щоб закрити проміжки, вставте пластикові зуби і
закріпіть їх за допомогою липкого воску.

Помістіть модель в стружку, так щоб частини, матрицю яких ви
робите, виступали за контур модельної чаші. Відповідно зуби
повинні бути у вертикальному положенні по відношенні до
плити, на яку ви відтискаєте. Наповніть модельну чашу
стружкою до верхнього контуру, переконайтесь, що краї чаші
чисті. Нагрійте пластик, встановивши код або рекомендований
час нагрівання, згідно з інструкцією.

Завершальна стадія
Для одиночних коронок зробіть відбиток з пластиком
COPYPLAST по моделі і виріжте її копію. Для індивідуальних
полоскових коронок можна використовувати DURAN 1.0 мм.

Корисні поради:
Зафіксуйте відлиту маску на моделі перед полімеризацією ( воском або резиновим колечком).
COPYPLAST не вимагає жодного спеціального захисного покриття, виставляючи на поверхню
майже повністю відшліфовану акрилову пластмасу

3

Позрізайте плиту радіально/ променеподібно, відріжте відлиту
частину, обережно її відокремте від моделі і надайте
довжини.

Корисні поради:
Окрім механічної підтримки, пластикові зуби можна змочити медичним клеєм (напр. Сіано вінір),
перед тим як робити відбиток з пластику DURAN, для того щоб додати ще один хімічний складник.
Сіано вінір можна замовити в Смайл-Дентал на сайті www.smile-dental.de).
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Пластина

Шаблон для імплантів

Список матеріалів:
BIOCRYL С рожевий прозорий 2.0 мм для верхньої щелепи.
BIOCRYL С прозорий 3.0 мм для нижньої щелепи.
Пластик ISOFOLAN
Смола BIOCRYL
Набір для завершальної стадії

Список матеріалів
IMPRELON S безбарвний 2.0 мм
DURAN 2.0-3.0 мм
Пластик ISOFOLAN
Ріжучий бур або HM карбідний бур

Покриття та вкладення

Покриття та вкладення

1

Зробіть відтиск по моделі пластиком ISOFOLAN та відріжте по
низу моделі. Перфоруйте ISOFOLAN в міжзубному просторі, щоб
уникнути формування бульбашок повітря. Зафіксуйте зажими
на щічному боці моделі, використовуючи віск на пластику
ISOFOLAN та зафіксуйте зуби на моделі підготовленим гіпсом.
Поміс тіть модель в с тружці по різцево-прикусовому
співвідношенні. Наповніть модельну чашу стружкою до
, переконайтесь, що краї контуру чисті.

1

Відтискання

Відтискання

2

Нагрійте пластик, набравши відповідний код чи
рекомендований час нагрівання, згідно з інструкцією.
Протягом останніх 20-30 секунд нагрівання, помістіть смолу
BIOCRYL під зуби і зажими. Закрийте камеру тиску і відкрийте її
лише тоді, коли завершилась стадія охолодження.

2

Завершальна стадія

3

Зробіть воскову модель, розгладьте різцево-прикусові
площини, проколіть отвори для 2.35 титанових голок і вставте
голки. Обробіть модель до плоскоті і помістіть на модельну
платформу, тоді зробіть відбиток по моделі з пластику
Ізофолан. Відкрийте, коли завершиться фаза охолодження та
зріжте пластик по низу моделі та в місцях , де повинні бути
імпланти.

Помістіть модель в стружку, так, щоб частини моделі, відбиток
яких робиться, виступали за контур модельної чаші і наповніть
її стружкою по край. Нагрійте пластик, набравши код або
рекомендований час нагрівання, згідно з інструкцією і
відкрийте, коли завершиться фаза охолодження.

Завершальна стадія
Зніміть BIOCRYL С з моделі. Зріжте надлишок ріжучим буром (REF
3214) або HM карбідним буром (REF 3369). Завершіть HM тонким
карбідним буром (REF 3370) або фінішним буром (REF 3377).
Відшліфуйте як зазвичай.

Корисна порада:
Якщо вам потрібно зробити насадку більшого розміру, то корисно буде попередньо підготувати щічні частини
за допомогою смоли холодної обробки. Зробіть поверхню зубів жорсткішою та шершавою механічним способом.

3

Розріжте плиту радіально, обережно відокремте її і відріжте
потрібну довжину за допомогою ріжучого буру. Зріжте титанові
голки з верху. ОПГ (ортопантограми) використовують шини з
рухомими голками/ шпильками. Після видалення голок/
шпильок, шина може використовуватись як шаблон для
буріння для пілотного буру.

Корисна порада:
З допомогою титанових вимірювальних рентгенних голок, ви можете отримати точніші позначки, ніж використовуючи
металеві/ стальні кульки. Для того, щоб голки були більш рухомими в шаблоні для рентгену,
Шини, виготовлені з IMPRELON S, можуть пройти стерилізацію без
,
в м'якому режимі обробки, при 121'С на алюмінієвій підставці в автоклаві.
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Відбілююча шина

Шина для фторизації

Список матеріалів
BIOPLAST BLEACH для відбілювання 1 мм
або COPYPLAST 1.0/1.5/2.0 мм
абоBIOPLAST 1.0-3.0 ммBLUE-BLOKKER
(наповнювач/ матеріал, що забезпечує
утримання потрібного простору)

Список матеріалів
BIOPLAST 1.0-3.0 мм (наповнювач)
BIOPLAST для покриття і захисту
DURAN 1.0-1.5мм
IMPRELON S 0.75-1.5мм

Покриття та вкладення

1

Покриття та вкладення
Позначте олівцем місця, які ви хочете відбілити. Обробіть
і помістіть на платформу. Помістіть BLUEмодель до
BLOKKER, який виконуватиме роль наповнювача простору,
шаром, розмір якого залежить від товщини, яку ви хочете
досягнути.

1

Відтискання

2

Відтискання
Помістіть зменшену до потрібного розміру модель на
всю завершену модель в
платформу і відповідно
.
стружку, якою ви попередньо наповнили чашу до
Зробіть відтиск BIOPLAST BLEACH (для відбілювання),
COPYPLAST чи просто BIOPLAST, залежно від рівня стабільності
чи розміру моделі, якого ви хочете досягнути.

2

Завершальна стадія

3

Позначте олівцем місця, які ви хочете фторувати і намочіть х в
захисному матеріалі BIOPLAST. Помістіть попередньо
оброблену плоску модель на платформу. Розмістіть пластик
товщини і нагрійте його, набравши
BIOPLAST
відповідний код або запрограмуйте на рекомендований час
нагрівання. Відкрийте, коли закінчиться фаза охолодження.
Позрізайте наповнювач відповідно з маркуванням і
перфоруйте/зробіть отвори по прикусу з допомогою гострого
наконечника, такого як проба чи скальпель. Закрийте камеру
тиску і відкрийте після завершення фази охолодження.
Покладіть попередньо підготовлений наповнювач на модель.
Помістіть зменшену модель на платформу і відповідно
розмістіть повну модель в стружку; наповніть чашу стружкою
. Зафіксуйте пластик ІIMPRELON S чи
до верхнього
DURAN бажано товщини і нагрійте, набравши код або
рекомендований час нагрівання. Закрийте камеру тиску і
відкрийте по завершенні фази охолодження.

Завершальна стадія
Відріжте пластик радіально/ променеподібно, обережно
відділіть його від моделі і відріжте потрібну довжину.

Корисна порада:
BLUE-BLOKKER, який є наповнююче-шліфовочним матеріалом, полімеризованим світлом, можна наносити
легко і точно досягаючи потрібно товщини шару. Слідуючи такій же процедурі, можна робити медичні ємкості/моделі.

3

Поріжте пластик радіально і обережно відділіть його від моделі.
Відтиск наповнювача простору BIOPLAST не прилипає до
IMPRELON S чи DURAN і дуже легко відділяється від них.
Завершіть модель.

Корисна порада:
BIOPLAST- захисний матеріал - повинен наноситись лише на ту відстань, яка вам потрібна на шині.
Перфорація/проколювання повинно виконуватись загостреним приладом в місцях, де зажими виступають найбільше.

15
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BRUX CHECKER

®

Прикусова шина

TMJ splint, bruxism splint, functional splint
MINIPLAST splint

Перевірка бруксизму
Список матеріалів:
Пластик Брукс Чекер

Список матеріалів:
Duran 0.5/0.75/1.0/1.5/2.0 мм (твердий) або Imprelon S 1.0/1.5/2.0 мм
(жорстка резина) або Durasoft 1.8/2.5 мм (жорсткий/м'який) чи Bioplast
1.5/2.0/3.0 мм (м'який)
Пластик Isofolan
Набір Durasplint (прозорий матеріал, що можна пристосувати);
завершальної стадії

Покриття та вкладення

Покриття та вкладання

1

Помістіть верхню чи нижню дугу на модельну платформу і
відповідно занурте повну верхню чи нижню модель в стружку і
заповніть модельну чашу стружкою до верхнього контуру.

1

Відтискання

2

Відтискання
З одного боку Брукс Чекера є слід/відбиток. Пошкребіть край
пластику і ви зможете переконатись, що пластик зафіксований
правильно. Нагрійте згідно з рекомендованим часом
нагрівання. Закрийте камеру тиску і відкрийте її лише тоді,
коли закінчиться фаза охолодження.

2

Завершальна стадія

3

Обробіть модель до плоскості і помістіть на модельну платформу.
Відтисніть пластик Isofolan по моделі (захисне покриття і
наповнювач для того, щоб шина підійшла з більшим комфортом).
Шини Bioplast повинні бути покриті захисним матеріалом Bioplast і
щіткою. Відріжте пластик відповідно до бажаної довжини шини,
використовуючи пластик і перфоруйте інтердентально, щоб
уникнути появи бульбашок повітря. Помістіть модель в стружку
приблизно на 4 мм нижче цервікального краю і заповніть модельну
чашу стружкою до верхнього контуру; коли ви використовуєте
Bioplast, модель повинна бути завжди розміщена на платформі.
Заповніть відсутні зуби гіпсом або замазкою (REF 3220), щоб
уникнути загинів чи складок.

Переконайтесь, що краї чаші є чистими. Нагрійте згідно з
рекомендованим часом нагрівання. Закрийте камеру тиску і
відкрийте її лише тоді, коли закінчиться фаза охолодження.

Завершальна стадія
Поріжте пластик радіально/променеподібно і обережно
відділіть від моделі.

Корисна порада:
Коли ви нагріваєте Брукс Чекер, переконайтесь, що матеріал не перегрівається. 10-15 секунд нагрівання є достатньо,
коли ви використовує те старішу модель приладу (MINISTAR і BIOSTAR 1-4), тоді як при роботі з даними моделями цих
приладів (MINISTAR S і BIOSTAR 5-6) ви можете нагрівати 15-20 секунд. Для уточнення зверніться до інструкцій на пакуванні, будь ласка.

3

Залежно від типу матеріалу і його товщини, обробіть шину
ножицями, ріжучим буром (REF 3214) або HM карбідним
різцем (REF 3369). Для завершальної стадії використайте
відповідний набір. Краї твердого пластику можуть бути
відполіровані як зазвичай. Пластик Bioplast можна полірувати
шліфувальним матеріалом OSAMU або термально, вогнем.

Корисні поради:
При виробництві функціональної шини, що може адаптуватись, шину потрібно відокремити від моделі тільки після
полімеризації Durasplint для завершення. Якщо ви зробите шину жорсткою по прикусу або нанесете PERLIBOND, то ви зможете
досягнути кращого зчіплення (детальна інформація про DURASPLINT у брошурі)
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Підтримувач шини

Підтримувач/
Розтягуюча плита

Список матеріалів:
COPYPLAST C 1.0 мм (напр. ESSIX C)
DURAN 0.5/0.75/1.0 мм (напр. ESSIX A)
IMPRELON S 0.5/0.75/1.0 мм
Пластик ISOFOLAN
HM карбідний різець
Набір для завершальної стадії DIMO/ DIMO PRO

Список матеріалів:
BIOCRYL C 3.0 мм безколірний
BIOCRYL M (багатоколірні дизайнерські плити)
ISOFOLAN пластикBIOCRYL смола;
Набір для завершальної стадії

Покриття і вкладення

1

Покриття та вкладення
Помістіть оброблену до плоскоті модель на модельну
платформу. Якщо ви використовуєте DURAN або IMPRELON S,
зробіть відтиск пластиком ISOFOLAN по моделі, що
виконуватиме роль захисного покриття. Зріжте пластик по низу
моделі скальпелем. У випадку, коли використовується
COPYPLAST C, попередньо змочіть модель.

1

Відтискання

2

Відтискання
Помістіть модель на платформу, при роботі з високими моде л
ями помістіть її в с тружку. Нагрійте згідно з рекомендованим
часом нагрівання. Закрийте камеру тиску і відкрийте іі лише
тоді, коли закінчиться фаза охолодження.

2

Завершальна стадія

3

Зігніть та налаштуйте застібки не фіксуючи . Помістіть
оброблену до плоскості модель на платформу і зробіть відтиск
пластиком ISOFOLAN по ній. Позрізайте надлишковий пластик
по низу платформи і перфоруйте інтердентально з допомогою
скальпеля. Зафіксуйте застібки з щічного боку з допомогою
липкого воску. Помістіть вестибулярні частини моделі в стружку
до прикусового рівня. Заповніть великі лінгвальні/язикові
надрізи замазкою (REF 3220).

Нагрійте пластик набравши код або рекомендований час
нагрівання згідно з інструкцією. Під час останніх 20-30 секунд
фази нагрівання, покладіть декілька крапель смоли BIOCRYL на
підтримку застібок, закрийте камеру тиску і відтисніть нагрітий
пластик по нерухомому рідкому акрилу. Смола BIOCRYL
полімеризується під час фази охолодження в камері тиску і
приклеїться до BIOCRYL C під час процедури.

Завершальна стадія
Обережно відокремте пластик і відріжте до потрібної довжини.

Корисні поради:
Будь ласка, не використовуйте пластик ISOFOLAN, так як він може приклеїтись до COPYPLAST C,
його не можна використовувати як захисне покриття для нього.

3

Корисні поради:
Як варіант, ви можете вставити розтягуючий гвинт.

Для початковоі обробки використовуйте ріжучий бур (REF
3214). Застібки і губну дугу потрібно вивільнити за допомогою
фінішного буру (REF 3377). Фінішний бур зроблений зі
спеціального м'якого сплаву, який не пошкодить застібки.
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Матриця для трансферу
брекета. Лінгвальна/язикова

Сегментація BIOPLAST

®

4

Сегментація пластику виконується почергово, зуб за зубом,
перетворюючи його таким чином на оригінальну модель.

Список матеріалів:
BIOPLAST 1.0/2.0 мм
Захисний матеріал BIOPLASTDURAN 0.75-1.0 мм
Силіконовий спрей (LOBOSIL наприклад)
Водорозчинна клейка речовина (напр. UNITEK TM LABORATORY ADHESIVE)
Встановлюючий розділяючий диск
BLUE BLOKKER
Встановлюючий віск

Розміщення сегментів на оригінальній
моделі

Встановлення

1

Відтискання BIOPLAST

2

При виконанні дублікаційної моделі/копіі, поверніться, будь
ласка, до сторінки 5 (Копіювання/Дублікація моделі). Слідуйте
цій процедурі при виконанні моделі для встановлення.
Підказки для позиціонування/розташування брекету на
підготовленій моделі для вс тановлення. Нанесіть декілька
крапель водорозчинноі водорозчинної клеючої на зуб.
Виберіть позицію лінгвального/язикового брекета. Поміняти
позицію можна з допомогою гарячого воскового ножа,
вставленого в проміжок брекета. Не потрібно використовувати
надто багато клеючої речовини між брекетом і зубом. Клеюча
речовина повинна сохнути 10 хвилин.
Зафіксуйте модель для встановлення за допомогою BLUEBLOKKER. Нанесіть захисний матеріал BIOPLAST на оброблену до
плоскості модель і помістіть її на платформу. Нагрійте BIOPLAST
згідно з рекомендованим часом нагрівання. Закрийте камеру
тиску і відкрийте її лише тоді, коли закінчиться фаза
охолодження.

5

Відтискання DURAN

6

Помістіть оригінальну модель з брекетами в сегменти BIOPLAST
(див. малюнок) і зробіть відтиск по ній пластиком ISOFOLAN.
Нагрійте пластик згідно з рекомендованим часом нагрівання.
Закрийте камеру тиску і відкрийте її лише тоді, коли
закінчиться фаза охолодження.

Трансфер/ перенесення 3-зубних сегментів

Замочування

3

Розмістіть сегменти окремих зубів BIOPLAST на оригінальну
модель, тоді покрийте їх захисним шаром силіконового спрею
(напр. LOBOSIL) чи вазеліну, так, щоб їх можна було потім легко
видалити з пластику DURAN. У випадку нагромадження зубів,
пропустіть відповідний зуб.

Замочіть модель у воді, щоб розчинити клеючу речовину.
Зніміть пластик з брекетом з моделі і зріжте BIOPLAST до
меншого розміру за допомогою ножиць (він повинен бути на 2-3
мм довшим ніж край десен).

7

Розріжте пластик радіально/променеподібно і відділіть від
моделі. Перейдіть до завершальної фази. Видовження
пластику DURAN має бути на 2-3 ми коротшим ніж BIOPLAST.
Розділіть DURAN на трьохзубні сегменти, які виконуватимуть
роль трансфера для брекетів від моделі до пацієнта.

20
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Капа для трансферу брекетів

Ретейнер Осаму
acc. to Dr. Osamu Yoshii

Список матеріалів:

Список матеріалів

Клей

Покриття та вкладення

1

Покриття та вкладення

1

Відтискання

Відтискання

2

2
п

Завершальна стадія

Завершальна стадія

3

3

Корисні поради:

и

®

22
22

23
23

Позиціонер

4

Проколіть виплавлену модель BIOPLAST з боку на верхній щелепі
наконечником дрелі в місцях між зубами на сосочках в губній і
щічній ділянках- язикова і піднебінна ділянки будуть зроблені
пізніше. Якщо ви можете передбачити місця для отворів
дихання, то проколіть їх зараз теж.

5

Перевстановіть двощелепні моделі зроблені з BIOPLAST. Для
оптимального злиття, почистіть ділянки, які ви будете плавити,
водою кімнатної температури і дайте їм висохнути, уникаючи їх
контакту з будь-чим. Помістіть верхню і нижню модель краями
в стружку, так щоб прикусові ділянки були паралельно до осі
, так щоб низ моделі був
шарніра і обережно
покритим, а дистальні ділянки відкритими. Поверніть камеру
тиску по осі, щоб перевірити, чи є достатньо місця для обидвох
відтисніть лист BIOPLAST
моделей, особливо зверху.
товщиною 2 мм по моделі. Вивільнення повітря і зменшення
тиску в ділянці 2-гих молярів є нормальним в цьому випадку.
Зачекайте 1 хв перед тим, як відкривати камеру тиску.

6

Відріжте надлишковий матеріал BIOPLAST ножицями,
скальпелем або гарячим ножем. Утримуйте дистанцію від країв,
залишіть відкритими дистальні сторони моделі. Вийміть
моделі з вилитої форми BIOPLAST і зріжте надлишковий
матеріал по контуру ножицями-виріжте внутрішню форму до
потрібного вигляду. В кінці відкрийте отвори для дихання
ззовні.

7

Вирівняйте краї за допомогою трімера BIOPERM на високій
швидкості. Завершіть і відполіруйте, найкраще з DIMO/DIMO
PRO. Відполіруйте краї гарячим ножем чи полум'ям- Увага:
Уникайте деформаціі! При використанні BIOPLAST 4.0/5.0 мм
розміщувач можна також робити з двох шарів. В цьому випадку,
після відтискання, обидві моделі нагрівають під нагрівальним
тримачем, а тоді обережно плавлять і формують/моделюють в
артикуляторі.

Список матеріалів
BIOPLAST 3.0/4.0/5.0 мм
Захисна речовина BIOPLAST
Набір для завершальної стадії
DIMO/DIMO PRO
Підтримка для нагрівання REF 3451 BIOSTAR від 2006 і далі
Підтримка для нагрівання REF 3451 MINISTAR/MINISTAR S
Підтримка для нагрівання REF 3452 BIOSTAR до 2005

Покриття та вкладення

1

Нанесіть захисну речовину BIOPLAST на робочі моделі (верхню і
нижню)- тільки на частини, які буде покривати розміщувач.
Вирівняйте дно моделі і помістіть на платформу, тоді зробіть
відтиск BIOPLAST потрібної вам товщини по моделі. Зріжте
надлишок по дну моделі, викорис товуючи набір для
завершальної стадії, ножиці чи скальпель. Покрийте піднебінну
та язикову частини змоченою пульпою/кашкою чи іншим
схожим матеріалом.
Відтискання

2

Нагрійте обидві моделі протягом 3-4 хв під інфрачервоним
нагрівачем з відповідним підтримувачем для нагрівання
(відстань між прикусовою ділянкою і нагрівачем приблизно 10
см). Помістіть обидві моделі в артикулятор чи фіксатор і
повільно закрийте прилад. Розгладьте язикову ділянку між
верхньою та нижньою щелепою в м'якому стані зволоженими
пальцями.

Завершальна стадія

3

Після приблизно 2 хв нагрівання, зовнішня сторона/екстер'єр
розміщувача можна сформувати ножицями чи скальпелем.
Нерівності можна вирівняти розплавленим BIOPLAST- тоді
вийміть моделі з розміщувача. Використовуйте ножиці або
BIOPERM трімер/оброблюючий інструмент для
краів, щоб уникнути попадання повітря.

Корисні поради:
Надрізи на гіпсі на дні моделі можуть спричинити тріщини і, відповідно, повітря може
проникати у пластик BIOPLAST, тому їх потрібно затерти.

Корисні поради:
Для оптимального термального злиття/поєднання пластиків BIOPLAST, потрібно уникати відкритого полум'я і будь-яких зовнішніх втручань
чи залишкових компонентів, таких як відбитків пальців, масел з домішками повітря тощо, в ділянках плавлення. Коли ви робите розміщувач/позиціонер,
що складається з двох шарів, можна використовувати наповнювач COPYPLAST для дихальних отворів.
В цьому випадку його розміщують фронтально в артикуляторі, перед тим як плавити, і пізніше забирають.
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Захисна спортивна капа/протектор для спорту

Шина, що адаптується

(один чи більше шарів)
Список матеріалів:

Список матеріалів:

Набір для завершальної стадії

Клей
Набір для завершальної стадії

1

Покриття та вкладення

Покриття та вкладення
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Завершальна стадія

Завершальна стадія
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Корисні поради

Корисні поради:
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La solution intelligente
Пластина
Список матеріалів:
Огортаючий пластик 0.15 мм

Покриття та вкладення
Розташуйте блістерне пакування на модельну платформу.
Помістіть модель на нього.

è

CLEAR - ALIGNER
®

la thé
è

Відтискання

âce

Наберіть відповідний код і нагрійте пластик згідно з інструкцією.

à la nouvelle technique :
®

é

é
é
é

®

Завершальна стадія

è

Закрийте камеру тиску і відкрийте лише після завершення
стадії охолодження. Нема потреби в жодних завершальних
маніпуляціях.

cl

Корисні поради:
При бажанні, ви можете вставити ярлик з назвою чи адресою на пакування.
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