Laboratoryjna masa wyciskowa typu
addycyjnego na bazie winylopolisiloxanu o
podwyższonej twardości i odporności na
temperaturę (do 200ºC). Wyłącznie do
zastosowań zewnątrzustnych.
Czas wiązania (w 23º C): 4 min 30 sek;
Odprężenie elastyczne: 99,5% ;Proporcja
mieszania 1:1 ; zmiana wymiarów liniowych
:0,05 %.

ORMAPLUS LAB®
Mieszanie: baza (niebieska) + katalizator (szary) w stosunku 1:1
WŁAŚCIWOŚCI:






Twardość po 24h A-90;
Nie reaguje z samopolimerami i masami polimeryzującymi na gorąco;
Bardzo precyzyjnie oddaje szczegóły;
Nie deformuje się;
Odporna na ciśnienie i rozrywanie.

ZASTOSOWANIE:





Przedlewy do tymczasowych koron i mostów;
Przedlewy do szkieletów;
Wykonanie duplikatów;
Naprawy protez – zamiast gipsu!

Ważne informacje:
1. Zachować proporcje 1: 1
2. W obu pojemnikach znajdują się miarki (niebieska dołączona do masy
bazowej, biała w katalizatorze). Miarką dołączoną do pojemnika z bazą należy
nabierać TYLKO masę bazową, miarką z pojemnika katalizatora TYLKO
katalizator!!! Nabieranie obu mas jedną miarką może mieć wpływ na
zmianę właściwości chemicznych materiałów!!!

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SILIKONU
®
ADDYCYJNEGO ORMAPLUS LAB

DO CZEGO STOSUJEMY
Silikon ORMAPLUS LAB® możemy zastosować do przedlewów przy protezach szkieletowych, reperacjach
(tylko przy złamaniach lub pęknięciach) protez płytowych oraz przy polimeryzacji protez na gorąco.
JAK PRACUJEMY
1.

Protezę płytową górną lub dolną całkowitą (lub częściową) puszkujemy w sposób tradycyjny tzn.
zatapiamy protezę wymodelowaną w wosku do granicy płyty woskowej (od strony wargowej).

2.

Następnie przygotowujemy silikon w proporcjach objętościowych 1:1. Jedną porcję bazy mieszamy
rozcierając na środku dłoni z jedną miarką katalizatora, aż do uzyskania masy o jednorodnym odcieniu
(bez jasnych smug). Ważne jest by silikon przechowywany był w temp. poniżej 23˚. Nie używać
rękawiczek do wyrabiania silikonu!!!

3.

Po dokładnym wymieszaniu silikonu, przystępujemy do dociśnięcia masy silikonowej do powierzchni
wargowej protezy na całym obwodzie protezy. Pozostały materiał nakładamy na powierzchnie zębowe
i płytę protezy. Powierzchnie zębowe i brzegi sieczne należy przeciąć, aby widoczne były guzki i
brzegi sieczne.

4.

W masie silikonowej robimy zaczepy retencyjne - wystarczy by masa ta nie była zbyt gładka i
posiadała wgłębienia porobione palcem lub nożem do gipsu.

5.

Po stwardnieniu silikonu ok. 3-4 minut izolujemy izolitem błonotwórczym pozostałą część białego
gipsu. Nie izolujemy silikonu!

6.

Zalewanie kontry i wyparzanie przeprowadzamy w sposób standardowy. Izolujemy tylko model.
Przed założeniem ciasta do formy przemywamy monomerem przeszlifowane zęby. W masie
silikonowej powinny być wszystkie zęby i klamry.

7.

Polimeryzacja oraz wybijanie przeprowadzamy w sposób standardowy.

8.

Po zdjęciu osłony silikonowej otrzymamy czystą protezę - wolne od białego gipsu.

Gotowanie protez w osłonie silikonowej wymiernie skraca czas obróbki protezy. Reperacje wykonane na
silikonie skraca nam czas wykonania do 20 minut.
.
Opakowanie 5kg to aż

125 porcji!!!

Dostępne opakowania: 2,5 kg +2,5 kg /900 g + 900 g

Producent: Major Prodotti Dentari S.p.A.
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce: Major PL Sp. z o.o.
www.majorpl.pl
tel: (48) 676 22 26

