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VINYLPOLYSILOXANE
(ADDITION SILICONE)
BITE REGISTRATION
MATERIAL

FAST SETTING
EXTRA HARD 95 SHORE A
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Occlufast Rock è un vinilpolisilossano realizzato appositamente per la regi-
strazione occlusale. E’ tissotropico, di grande precisione e con tempi di presa 
rapidi. Occlufast Rock è un materiale stabile, di elevatissima durezza finale: 95 
Shore A. La sua opacità, il suo colore e la sua durezza garantiscono all’utilizza-
tore la massima facilità di controllo ed un impiego efficace.

CARATTERISTICHE
Tissotropico, non cola.
Molto duro dopo indurimento (95 Shore A).
Estremamente preciso.
Impercettibile per il paziente che occlude in modo naturale.
Stabile dimensionalmente nel tempo e alla disinfezione.
Rapido, tempo di permanenza nel cavo orale < 60 sec.
Riposizionabile per verifica dopo indurimento.
Facile da rifinire. Dopo indurimento può essere rifinito con una lama tagliente 
o fresa.

IMPIEGO
Registrazioni occlusali con tutte le tecniche.
Chiavi di registrazione intermascellari di centrica, di protusiva o di lateralità.
Chiavi di registrazione per valutazioni gnatologiche.
Registrazioni per valutazioni diagnostiche dei disordini cranio-mandibolari.
Registrazioni occlusali ortodontiche.

MODO D’USO
Preparazione del dispositivo: 
Montare il dispositivo come illustrato nei disegni (1-2).
Attenzione: prima del montaggio del puntale, accertarsi che i due componenti 
(base e catalizzatore) escano uniformemente esercitando una leggera pressio-
ne sulla leva del dispenser ed estrudendo una piccola quantità di materiale che 
deve essere rimossa (3).
Successivamente inserire il puntale miscelatore sulla cartuccia e l’eventuale tip 
intraorale (4). 

Applicare Occlufast Rock secondo la tecnica desiderata (occlusale o vestibola-
re). Nel caso di tecnica occlusale, dopo aver estruso il materiale direttamente 
sui denti, l’operatore inviterà il paziente ad occludere. Occlufast Rock è tisso-
tropico quindi non cola e ne facilita il controllo.
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Occlufast Rock – masa poliwinylosiloksanowa do wykonywania tzw. kęska 
zwarciowego. Charakteryzuje się stabilnością i twardością końcową 95 
Shore’ A.
Przeznaczona do ustalania maksymalnego zaguzkowania zębów, ustalania 
centralnego ułożenia żuchwy w stosunku do szczęki, równoczesnych wyci-
sków szczęki i żuchwy.
Occlufast Rock to masa tiksotropowa, szybkowiążąca i bardzo precyzyjna.

WŁAŚCIWOŚCI
Tiksotropowy, nie przylepia się.
Wyjątkowo twardy po związaniu (95 Shore’ A)
Wyjątkowo precyzyjny
Niewyczuwalny dla pacjenta, przylega w naturalny sposób
Zachowuje stabilność rozmiarów w czasie i po dezynfekcji.
Krótki czas pozostawania w jamie ustnej < 60 sek.
Może zostać powtórnie nałożony po związaniu dla sprawdzenia poprawności 
odwzorowania
Łatwy w obróbce. Po związaniu może być obrabiany przy pomocy pilnika 
lub frezu

ZASTOSOWANIE
Pobieranie kęsków zwarciowych różnymi technikami 
Pobieranie kęsków zwarciowych w celu wykonania badania 
gnatologicznego
Wyciski w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych zmian szczękowo-
żuchwowych 
Pomiary ortodontyczne zgryzu

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA
Przygotowanie podajnika (pistoletu): 
Zamontować urządzenie zgodnie z załączoną ilustracją (1-2).
Uwaga: przed zamontowaniem nasadki, upewnić się, że dwa komponenty 
masy (baza i katalizator) wychodzą równomiernie: lekko docisnąć dźwignię 
pistoletu i wycisnąć niewielką ilość masy, którą należy usunąć (3).
Następnie na naboju (kartridżu) umieścić końcówkę mieszającą i w razie 
potrzeby tzw. bite tips (4).

occlufast® INSTRUKCJA UŻYCIA
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Następnie zaaplikować masę Occlufast zgodnie z wybraną techniką (zgryzu 
lub przedsionkową). W przypadku techniki zgryzu, po rozprowadzeniu 
materiału bezpośrednio na zębach, pacjent zagryza masę. Occlufast 
charakteryzuje się tiksotropowością w związku z tym nie przykleja się i nie 
spływa z zębów.

CZAS STOSOWANIA KLINICZNEGO

Czas pracy Czas w jamie ustnej

30’’ 60’’

1’30’’

OSTRZEŻENIE: u osób wrażliwych poliwinylosiloksan może wywołać 
podrażnienia i inne reakcje alergiczne.
MYCIE I DEZYNFEKCJA KĘSKA ZWARCIOWEGO
Po dokładnym wypłukaniu pod bieżącą wodą wycisk może być natychmiast 
dezynfekowany. Optymalną dezynfekcję uzyskuje się przez zanurzenie 
wycisku na okres 10 min. w roztworze preparatu Zeta 7 Solution (Zhermack) 
lub spryskanie preparatem Zeta 7 Spray (Zhermack). Stosując inne środki 
dezynfekujące, należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta.
MYCIE I DEZYNFEKCJA PODAJNIKA (PISTOLETU)
Pistolet można czyścić, dezynfekować lub sterylizować poprzez zanurzenie 
go w odpowiednim płynie lub w autoklawie parowym. Do dezynfekcji 
zalecane jest użycie środka Zeta 3 (Zhermack), a do sterylizacji płynu Zeta 
2 (Zhermack).

PRZECHOWYWANIE
Kęsek zwarciowy może zostać przesłany do laboratorium, bez szczególnych 
środków ostrożności, pod warunkiem, że będzie chroniony od wstrząsów 
mechani cznych. Przechowywać w temperaturze otoczenia.
Okres przydatności Occlufast wynosi 36 miesiące, jeżeli produkt jest prze-
chowywany poprawnie w temperaturze pomiędzy 5° i 27°C (41°-80°F).

ZALECENIA
Wiązanie poliwinylosiloksanów może być utrudnione na skutek kon-
taktu z rękawiczkami lateksowymi lub z adrenaliną. Zaleca się używanie 
rękawiczek z winylu i dokładne mycie rąk.
Zabrudzenia powstałe w czasie pracy z poliwinylosiloksanami są niespieral-
ne. Należy więc uważać aby nie zaplamić fartuchów i ubrań.
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DATE TECHNICZNE

Kolor jasnofioletowy
Proporcje mieszania 1:1
Czas pracy* 30"
Czas w jamie ustnej 60”
Odtwarzanie detali 20 µm
Zmiana wymiarów liniowych po 24 godz. - 0,05%
Twardość końcowa 95 Shore A

*Powyższe parametry odnoszą się do temperatury 23ºC-73°F.Wyższe 
tempera tury skracają czas wiązania, temperatury niższe wydłużają go.

WAŻNE UWAGI: Instrukcje słowne, pisemne oraz prezentacje dotyczące użytkowania 
naszych wyrobów są oparte na aktualnym stanie techniki stomatologicznej i naszej tech-
nologii. Należy traktować je – również ze względu na ewentualne uprawnienia osób tr-
zecich - jako informacje niezobowiązujące i pamiętać, że nie zwalniają one użytkownika 
od osobistego sprawdzenia, czy produkt nadaje się do określonego przeznaczenia. Jego 
użytkowanie i zastosowanie odbywa się bez możliwości kontroli ze strony Firmy i w 
związku z tym odpowiedzialność spada na użytkownika. Ewentualna odpowiedzialność 
za szkody ogranicza się do wartości towaru dostarczonego przez Firmę i wykorzystanego 
przez użytkownika.

TYLKO DO UŻYTKU W STOMATOLOGII

Occlufast Rock je vinylpolysiloxan, speciálně vyrobený pro okluzální otisko-
vání. Je tixotropní, velice přesný a má krátkou dobu tuhnutí. Occlufast Rock 
je pevný materiál s velice vysokou konečnou tvrdostí: 95 Shore A. Svou 
matností, barvou a tvrdostí zaručuje uživateli maximálně snadnou kontrolu 
a efektivní využití.

CHARAKTERISTIKY
Tixotropický, nevytéká.
Po ztuhnutí je velmi pevný (95 Shore A).
Velice přesný.
Pro pacienta nevnímatelný, velmi normální okluze.
Objemově, časově a dezinfekčně stálý.
Rapidní, doba permanence v ústní dutině < 60 sec.
Po ztužení a po prověrce bezproblémové opětné usazení.
Snadné konečné zdokonalení. Po ztužení může být zdokonalen ostrou 
čepelí nebo frézou.

POUŽITÍ
Okluzní otisk všemi technickými způsoby.
Klíče mezičelistního centrického, protruzivního nebo bočního seřizování.
Klíče na otisk/seřízení ke gnatologickému ohodnocení.
Otisk/seřízení na diagnostické ohodnocení lebečního čelistního nesouladu.
Ortodontický okluzní otisk/seřízení.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Preparace aparátu:
Aparát namontujte dle ilustrace (1-2).
Upozornění: před montáží hrotu, se musíte přesvědčit, zda dvě součásti 
(základna a katalyzátor) vystupují zcela jednotně a páku dispenzátoru lehce 
stlačují, přičemž se pak vytlačuje menší kvantum materiálu, který musí být 
odstraněn (3).
Dále hrot míchače vložte na zásobník a eventuální intraorální trip (4).

Occlufast Rock aplikujte dle požadovaného způsobu (okluzní nebo vesti-
bulární).
V případě okluzní techniky, po vytlačení materiálu přímo na zuby, oznámíte 
a vyzvete pacienta k provedení okluze. Occlufast Rock je tixotropický, tudíž 
nevytéká a je možné ho kontrolovat.
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