SFM
Určené účely použití

Kontraindikace

Zdravotnický prostředek (ZP) určený ke stabilizaci chrupu ve frontálním úseku při viklavosti nebo
potřebě fixace zubů v určené poloze. ZP je používán ke zhotovování stabilizačních dlah v parodontologii a traumatologii a pro tvorbu mezerníků a post-ortodontických retencí v ortodoncii.
Pozn. Způsob aplikace ZP je pro všechny výše
zmíněné určené účely použití analogický.

Použití pásků Dentapreg® je kontraindikováno
u pacientů u nichž je známá alergická reakce
na některou ze složek, kterou produkty Dentapreg®
obsahují.

Složení
Dentapreg® SFU, SFM, PFU, PFM a UFM
Monomer na bázi dimetakrylátů 40 - 50 hm.%
v závislosti na typu produktu.
Skleněná vlákna 50 - 60 hm.% v závislosti
na typu produktu.
Ostatní složky: Katalyzátory a stabilizátory

Upozornění
Používejte ochranné brýle během procesu
vytvrzování a chraňte také oči pacienta.
Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže je jeho ochranný obal poškozen.
Nepoužívejte produkt Dentapreg®,
jestliže uplynula doba expirace.

Výrobce
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1) Změřte požadovanou délku dlahy. Na měření použijte voskový drát,
vlákno wedjets, zubní nit nebo jiný vhodný materiál.

Doporučení
- Během manipulace s pásky Dentapreg® používejte
ochranné latexové nebo vinylové nepudrované
rukavice.
- Pásek Dentapreg® musí být vždy zcela překryt
kompozitem.

2) Očistěte povrch dlahovaných zubů.
Nedoporučujeme používat prophy pasty s obsahem fluoridů.

- Dlaha nesmí překážet okluzi.
- Bodová fixace dlahy kompozitem nestačí
na připevnění dlahy k povrchu zubů.
Upevněte pásek Dentapreg® k zubům
po celé jeho délce.
- Pokud chybí u dlahovaných zubů body kontaktu,
dobudujte je z kompozitu!
- Pro adaptaci pásků Dentapreg® doporučujeme
používat kovové nástroje jako je např. pinzeta
nebo špachtle.
- Pro zvýšení životnosti doporučujeme pro aplikace
s pásky Dentapreg® používat kompozitní výplňový
materiál. Pro krátkodobá provizoria a dočasné
aplikace lze používat kompozity typu flowable.

3) Zajistěte suché pracovní pole, např. bavlněnými válečky
nebo použijte kofrdam.

4) Izolujte mezizubní prostory dřevěnými nebo plastovými klínky
nebo použijte vlákno wedjets.

5) Zdrsněte povrch dlahovaných zubů diamantovým vrtáčkem
nebo abrazivním diskem. Tento druh preparace není nutný
u krátkodobých dlah (post-traumatické dlahy).
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6) Naleptejte povrch zubů a mezizubní prostory leptacím gelem
s 37% kyselinou ortofosforečnou. Při nanášení dbejte pokynů výrobce.

7) Důkladně opláchněte a osušte.

Návod k použití
Stabilizační dlaha
ve frontálním úseku

8) Naneste na naleptaný povrch zubů tenkou vrstvu adhezivního systému.

15) Vytvrďte kompozit podle pokynů výrobce.

9) Vytvrďte adhezivum podle pokynů výrobce.

16) Odstraňte případné přebytky kompozitu.

10) Vyjměte pásek Dentapreg® SFM z blistru a ustřihněte ho pomocí nůžek
na požadovanou délku. Nedotýkejte se nechráněné části pásku holou rukou.
Vždy používejte latexové nebo vinylové, nepudrované rukavice. Nespotřebovanou
část pásku uchovávejte v ochranném obalu (light protection box), který je součástí
balení. Uchovávejte ji na tmavém místě, ideálně v lednici. Můžete ji použít během
následujících 4 týdnů.
11) Naneste tenkou vrstvu (cca. 0,5 mm) kompozitního výplňového materiálu
po celé délce dlahované oblasti. NEVYTVRZUJTE!

17) Dlahu vyleštěte.

18) Hotová dlaha.

Pro krátkodobé dlahování (např. trauma dlahy) můžete použít kompozit typu flowable.

12) Z pásku odstraňte ochrannou folii a papír a vložte jej do nevytvrzeném kompozitu
a adaptujte ho na povrch zubů. Pro jednodušší adaptaci a manipulaci s páskem
použijte nástroj Dentapreg® Fork.

13) Pásek vytvrzujte po dobu minimálně 40 s pro každý zub.
Pro ochranu částí pásku před vytvrzením můžete použít nástroj
Dentapreg® Shield.

14) Pro zajištění hladkého povrchu dlahy překryjte celý její povrch tenkou vrstvou
flowable nebo výplňového kompozitu.
Pokud chybí u dlahovaných zubů body kontaktu, dobudujte je z kompozitu!

Poznámka: Dlaha s preparací
Pro lepší stabilizaci zubů se zvýšenou viklavostí je vhodnější zhotovit dlahu s preparací.
Postup pro zhotovení intrakoronární dlahy se od extrakoronární dlahy liší pouze preparací
žlábku na dlahovaných zubech. Šířka žlábku musí být dostatečně velká, aby do něj bylo
možné vložit pásek Dentapreg®, jehož šířka je 2 mm.

