INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Access ® Crwon
Materiał kompozytowy , Bys-Akryl do koron i mostów tymczasowych.
360030 Odcień A3 B1 360031Odcień 360032 Odcień B3
360034 Odcień A1 A2 360035 360037 Oscień C2 360038
Access ® Automix Crown (76g) lub AccesCrown syringe ( 5 ml) jest materiałem do sprawnego i
szybkiego wytwarzania tymczasowych koron i mostów. Jest kompatybilny z lekkimi kompozytami ,
wysoka trwałość koloru, odporny na promieniowanie Rentgena.
ZASTOSOWANIE
1. Zrób przedzabiegowy wycisk używając masy wyciskowej Access®Blue Vinyl Polysiloxane lub innej
masy alginatowej. Odcisk powinien być zrobiony dokładnie. Można zrobić dodatkowy wycisk, jeśli
jest taka konieczność.
2. Przy tworzeniu tymczasowego most, Pontyjskiego obszar może zostać usunięty z
odcisku w celu stworzenia w tymczasowego most. Opracowany ząb jest przygotowany pod wycisk i
tymczasową pracę.
UWAGA: Zawsze wypuść trochę materiału zanim rozpoczniesz pracę.
3. Osusz wycisk i wypełnij materiałem Access ® Crown w wymaganych miejscach przygotowania.
Wypełnij od dołu do góry. Gdy matryca jest wypełniona w 3/4 całości (w ciągu 30 sekund) umieścić
ją w ustach pacjenta.
4. Zostaw Access ® Crown w nienaruszonym stanie przez 60 sekund (90 sekund od rozpoczęcia
pracy), a następnie usuń z jamy ustnej. Materiał będzie miał konsystencję gumy
i przez chwilkę może się ciągnąć. Materiał ulega całkowitemu wiązaniu w dodatkowym czasie ok.3 ½
minuty, innym sposobem przyspieszającym wiązanie jest zanurzenie
Access ® Crown (tymczasowej pracy) w gorącej kąpieli wodnej przez 30 sekund.
5. Usuń matryce z opracowanego zęba, jeśli pozostanie trochę materiały, oszlifuj za pomocą wiertła.
Usunąć warstwę mazistą alkoholem.
6. Jeżeli wszystko zostało zastosowane wg wskazówek to nie powinno być potrzeby przycinania. Jeśli
przycinanie jest konieczne, użyj wiertła o drobnym, diamentowym ziarenku.
7. Jeśli polerowanie jest potrzebne, należy użyć systemów od polerowania.
8. Spróbuj umieścić tymczasową pracę w jamie ustnej pacjenta.
9.Zacemnetuj pracę każdym cementem tymczasowej z serii Access ® cementy Lub innym cementami
nie zawierającymi eugenolu lub zawierającymi eugenol.
Naprawa ubytków w pracach tymczasowych:
1. Opłucz i osusz pracę tymczasową Access ® Crown .
2. Oszlifuj delikatnie diamentowym wiertłem.
3. Wysusz, aby usuń proszek z powierzchni, a następnie wytrzyj do czysta alkoholem.

4.Użyj systemu wiążącego i leczenia światłem przez 10 sekund.
6. Dopasuj odcień VersaFlo ® do usterki i polimeryzuj światłem przez 10 sekund.
7. Jeśli dodatkowe korekty nie są potrzebne, usuń z jamy ustnej i polimeryzuj przez kolejne 30
sekund.

