DMG Luxatemp Star
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Περιγραφή προϊόντος
Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών
και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών υλικό είναι βασισµένο σε πολυλειτουργικά
µεθακρυλικά και αναµειγνύεται αυτόµατα.

Ενδείξεις
- Κατασκευή προσωρινών στεφανών, γεφυρών, ένθετων, επένθετων, στεφανών µερικής κάλυψης και όψεων.
- Κατασκευή προσωρινών µακράς διάρκειας.

Αντενδείξεις
Μην χρησιµοποιείτε το υλικό σε περιπτώσεις αλλεργιών σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που εµπεριέχονται
ή, όπως µπορεί να συµβεί σπανίως, στην εµφάνιση αλλεργίας εξ’επαφής.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας
- Για οδοντιατρική χρήση µόνο.
- Κρατήστε το µακριά από τα παιδιά.
- Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια . Στην περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε αµέσως
σχολαστικά µε πολύ νερό και ,εάν είναι απαραίτητο συµβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Φορέστε µάσκα προσώπου και γυαλιά κατά το φινίρισµα της προσωρινής, αλλιώς σκόνη µπορεί να εισέλθει
στα µάτια και την αναπνευστική οδό.

Σύστηµα τοποθέτησης
- Φύσιγγα αυτόµατης ανάµειξης: βλέπε «Χρήση της φύσιγγας αυτόµατης ανάµειξης» στη σελ.3
- Σύριγγα Smartmix: βλέπε «Χρήση της σύριγγας Smartmix» στη σελ.4
Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε µια φύσιγγα ή σύριγγα για πρώτη φορά, εξωθήστε µια ποσότητα υλικού
µεγέθους µπιζελιού και πετάξτε τη.

Χρόνοι
0:00-0:45 λεπτά :Εισαγωγή στο στόµα
1:30-2:30 λεπτά:Αφαίρεση από το στόµα
5:00 λεπτά: Ολοκλήρωση της πήξης. Φινίρισµα της προσωρινής
Σηµείωση: Οι χρόνοι αναφέρονται σε κανονική θερµοκρασία δωµατίου (23°C) και κανονική σχετική
υγρασία του αέρα (50%).Υψηλότερες θερµοκρασίες µικραίνουν, χαµηλότερες θερµοκρασίες αυξάνουν αυτούς
τους χρόνους.

Προτεινόµενη χρήση
1. Πριν την παρασκευή για στεφάνες ή γέφυρες, πάρτε ένα αποτύπωµα χρησιµοποιώντας αλγινικό, σιλικόνη
ή ένα θερµοπλαστικό αποτυπωτικό υλικό.
Εναλλακτικά, η προσωρινή µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας ένα θερµοπλαστικό νάρθηκα
προετοιµασµένο στο εργαστήριο ή, σε περίπτωση µονής στεφάνης, µε µια αφαιρούµενη στεφάνη.
Ακολουθήστε αυστηρά τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
Σηµείωση: Εάν χρησιµοποιείτε ένα αποτύπωµα σιλικόνης, θα πρέπει να κλείσετε τις υποσκαφές και, εάν
είναι απαραίτητο θα πρέπει να δηµιουργήσετε κανάλια ανακούφισης της πίεσης. Για να δηµιουργήσετε µια
σύνδεση µεταξύ των δοντιών στηριγµάτων στην περίπτωση ύπαρξης κενού στην περιοχή των γοµφίων,
αφαιρέστε υλικό και δηµιουργήστε ένα κανάλι µέσα στο αποτύπωµα.
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2. Στεγνώστε τα παρασκευασµένα δόντια και κλείστε οποιεσδήποτε υποσκαφές στο κολόβωµα. Κατόπιν,
λιπάνετε ελαφρά τα παρασκευασµένα δόντια ,τους περιβάλλοντες ιστούς και επίσης οποιαδήποτε
ρητινώδη υλικά κατασκευής κολοβώµατος, χρησιµοποιώντας βαζελίνη ή παρόµοιο διαχωριστικό µέσο.
3. Επιλέξτε απόχρωση και τοποθετήστε την κατάλληλη φύσιγγα Luxatemp Star στο πιστόλι αυτόµατης
ανάµειξης ή χρησιµοποιήστε την κατάλληλη σύριγγα Smartmix (βλέπε «χρήση της φύσιγγας αυτόµατης
ανάµειξης» σελ. 3/ «χρήση της σύριγγας Smartmix» σελ. 4).
Σηµείωση: Για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα είναι σηµαντικό, το τέλος του ρύγχους ανάµειξης να
παραµένει πάντα βυθισµένο στο υλικό κατά την τοποθέτησή του.
Όταν διανέµετε το υλικό ελαχιστοποιήστε τις περίσσειες.
4. Γεµίστε το αποτύπωµα ή το θερµοπλαστικό νάρθηκα µε Luxatemp Star. Τοποθετήστε το υλικό πρώτα
στην επιφάνεια σύγκλεισης του αποτυπώµατος ή του θερµοπλαστικού νάρθηκα και κατόπιν γεµίστε ως το
ουλικό όριο.
5. Εισάγετε το αποτύπωµα ή το θερµοπλαστικό νάρθηκα που έχετε γεµίσει µε Luxatemp Star πάνω από τα
παρασκευασµένα δόντια, µέσα σε 45 δευτερόλεπτα από την αρχή της µείξης ,εφαρµόζοντας µέτρια πίεση
και σταθεροποιήστε το στη θέση του.
Σηµείωση: Η αντίδραση πήξης θα πρέπει να ελέγχεται ενδοστοµατικά (π.χ. χρησιµοποιώντας ένα
δρέπανο), γιατί η πήξη επηρεάζεται σηµαντικά από τη θερµοκρασία του στόµατος και η προσωρινή µπορεί
να αφαιρεθεί µόνο κατά τη διάρκεια της ελαστικής φάσης της.
6. H προσωρινή πρέπει να αφαιρείται από το στόµα κατά την ελαστική φάση δηλαδή κατά την περίοδο από
1:30-2:30 λεπτά µετά την έναρξη της µείξης.
Σηµείωση: Για να βελτιώσετε την ακρίβεια µεγάλων προσωρινών, µπορείτε να τις επανατοποθετήσετε
µέσα στο αποτύπωµα, µετά την αφαίρεση από το στόµα, µέχρι να φτάσουν στην τελική τους σκληρότητα.
7. Πριν το φινίρισµα, αφαιρέστε το στρώµα αναστολής από το οξυγόνο, από την επιφάνεια της
προσωρινής(π.χ. µε οινόπνευµα).
Προσοχή! Όταν φινίρετε την προσωρινή, κονία µπορεί να εισέλθει στα µάτια και την αναπνευστική οδό.
-Να φοράτε µάσκα προσώπου και γυαλιά.
-Μην εισπνέετε την κονία και χρησιµοποιήστε µια συσκευή απορρόφησης.
8. Μετά περίπου 5 λεπτά από την έναρξη της µείξης, µπορεί να γίνει το φινίρισµα της προσωρινής
χρησιµοποιώντας φρέζες σταυρωτής οδόντωσης, εύκαµπτους δίσκους κ.λ.π.
9. Ελέγξτε τη σύγκλειση και τροχίστε, εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιώντας κατάλληλα εργαλεία.
10. Εάν είναι απαραίτητο, η επιφάνεια της προσωρινής µπορεί να γυαλιστεί µε ένα φωτοπολυµεριζόµενο,
υψηλής στιλπνότητας βερνίκι (π.χ. Luxatemp-Glaze& Bond) ή να στιλβωθεί µε το χέρι, µε ένα ελαστικό
στιλβωτικό ή µια βούρτσα από τρίχα κατσίκας.
11. Καθαρίστε το παρασκευασµένο δόντι, στεγνώστε το και αφαιρέστε σχολαστικά το διαχωριστικό µέσο.
12. Συγκολλήστε την προσωρινή.
Σηµείωση: Για τη συγκόλληση της προσωρινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε κονία
προσωρινής συγκόλλησης. Η DMG συστήνει τη χρήση κονιών συγκόλλησης αυτόµατης ανάµειξης, όπως
η TempoCemNE (κονία οξειδίου του ψευδαργύρου χωρίς ευγενόλη).
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Κονίες που περιέχουν ευγενόλη µπορεί να εµποδίσουν τον πολυµερισµό ρητινωδών κονιών συγκόλλησης
που χρησιµοποιούνται για την τελική συγκόλληση.
13. Ελέγξτε τη σύγκλειση και προσαρµόστε ανάλογα.

Εξατοµίκευση και επισκευή των προσωρινών
Σηµείωση: Όταν εξατοµικεύετε και επισκευάζετε µια φρεσκοφτιαγµένη προσωρινή δεν χρειάζεται να
αγριέψετε την επιφάνεια και δεν απαιτείται συγκολλητικός παράγοντας (προχωρήστε µε το βήµα 2).
Προσοχή! Όταν εργάζεστε στην προσωρινή, κονία µπορεί να εισέλθει στα µάτια και την αναπνευστική οδό.
- Να φοράτε µάσκα προσώπου και γυαλιά.
- Μην εισπνέετε την κονία και χρησιµοποιήστε µια συσκευή απορρόφησης.
Επισκευή µιας παλαιότερης προσωρινής:
1. Αγριέψτε ελαφρά την προσωρινή χρησιµοποιώντας ένα τροχό ή συσκευή αµµοβολής στα κατάλληλα
σηµεία .Κατόπιν, τοποθετήστε ένα συγκολλητικό παράγοντα (π.χ. το Luxatemp-Glaze & Bond) σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Τοποθετήστε Luxatemp Star σε όλες τις επιφάνειες.
3. Κρατήστε τα µέρη µαζί για 3 λεπτά.
4. Μετά από 5 λεπτά, τα κατάλληλα σηµεία µπορούν να φινιριστούν ως συνήθως.
Σηµείωση: Για να επιταχύνετε τον πολυµερισµό, µπορείτε να τοποθετήσετε την τελειωµένη προσωρινή σε
ζεστό νερό στους 50°C για µερικά λεπτά.
Εναλλακτικά, η προσωρινή µπορεί να εξατοµικευτεί ή να επισκευαστεί χρησιµοποιώντας τη
φωτοπολυµεριζόµενη ρευστή σύνθετη ρητίνη LuxaFlow Star.Ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες χρήσης.

Χρήση της φύσιγγας αυτόµατης ανάµειξης
Εισαγωγή φύσιγγας
1. Ωθήστε προς τα πάνω το µοχλό [Α] στο πίσω µέρος του πιστολιού αυτόµατης ανάµειξης και τραβήξτε
προς τα πίσω τελείως το έµβολο [Β].
2. Σηκώστε τον πλαστικό µοχλό [C] εισάγετε τη φύσιγγα και κλειδώστε τη πιέζοντας κάτω τον πλαστικό
µοχλό [C].
Σηµείωση:Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές επάνω στη φύσιγγα ευθυγραµµίζονται µε εκείνες επάνω στο πιστόλι
αυτόµατης ανάµειξης.
Προσάρτηση του ρύγχους ανάµειξης
1. Αφαιρέστε το καπάκι της φύσιγγας [D] ή το χρησιµοποιηµένο ρύγχος ανάµειξης στρίβοντάς το κατά 90°
αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και πετάξτε το.
2. Προσαρτήστε ένα νέο ρύγχος ανάµειξης [E].
Σηµείωση:Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές επάνω στο ρύγχος ανάµειξης ευθυγραµµίζονται µε εκείνες επάνω
στη φύσιγγα.
3. Στρέψτε το ρύγχος ανάµειξης 90° κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το κλειδώσετε στη θέση
του.
Τοποθέτηση υλικού
- Όταν χρησιµοποιείτε µια φύσιγγα για πρώτη φορά, εξωθήστε µια ποσότητα υλικού, µεγέθους µπιζελιού
και απορρίψτε την.
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-

Το υλικό αναµειγνύεται µέσα στο ρύγχος ανάµειξης πιέζοντας τη σκανδάλη [F] του πιστολιού αυτόµατης
ανάµειξης και τοποθετείται απευθείας.

Σηµείωση: Μετά τη χρήση, αφήστε το χρησιµοποιηµένο ρύγχος ανάµειξης επάνω στη φύσιγγα. Χρησιµεύει
ως καπάκι.
Αφαίρεση της φύσιγγας
1. Ωθήστε προς τα επάνω το µοχλό [Α]στο πίσω µέρος του πιστολιού αυτόµατης ανάµειξης και τραβήξτε
προς τα πίσω το έµβολο [Β] τελείως.
2. Σηκώστε τον πλαστικό µοχλό [C] και αφαιρέστε τη φύσιγγα.

Χρήση της σύριγγας Smartmix
1. Πριν προσαρτήσετε το ρύγχος ανάµειξης, αφαιρέστε το καπάκι [Α] ή το χρησιµοποιηµένο ρύγχος
ανάµειξης αφού το περιστρέψετε 90° αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και πετάξτε το.
2. Προσαρτήστε ένα νέο ρύγχος ανάµειξης [Β].
Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές επάνω στο ρύγχος ανάµειξης ευθυγραµµίζονται µε εκείνες επάνω
στη σύριγγα Smartmix [C].
3. Στρέψτε το ρύγχος ανάµειξης 90° κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να το κλειδώσετε στη θέση
του.
4. Το υλικό αναµειγνύεται µέσα στο ρύγχος ανάµειξης όταν εξωθείται και µπορεί κατόπιν να τοποθετηθεί
απευθείας.
Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε µια σύριγγα για πρώτη φορά, εξωθήστε µια ποσότητα υλικού, µεγέθους
µπιζελιού και απορρίψτε την.
Μετά τη χρήση, αφήστε το χρησιµοποιηµένο ρύγχος ανάµειξης επάνω στη σύριγγα Smartmix. Χρησιµεύει ως
καπάκι.

Απολύµανση του πιστολιού αυτόµατης ανάµειξης
Το πιστόλι αυτόµατης ανάµειξης επαναχρησιµοποιείται µετά από απολύµανση, παρότι θα πρέπει να
αντικαθίσταται όταν εµφανίζονται ορατά σηµάδια φθοράς.
Η απολύµανση µπορεί να πραγµατοποιηθεί χρησιµοποιώντας ένα διαθέσιµο στο εµπόριο απολυµαντικό
εµβύθισης. Η DMG συνιστά τη χρήση µόνο απολυµαντικών διαλυµάτων που περιλαµβάνονται στη λίστα του
RKI (ινστιτούτο Robert Koch).Το πιστόλι αυτόµατης ανάµειξης µπορεί επίσης να αποστειρωθεί στο
αυτόκαυστο.

Παρενέργειες
Δεν υπάρχουν γνωστές συστηµατικές παρενέργειες έως σήµερα.

Αλληλεπιδράσεις
Πλεονάσµατα υλικού µεθακρυλικής βάσης µπορούν να αλλάξουν τις ιδιότητες πήξης των σιλικονούχων
υλικών αποτύπωσης και καταγραφής δήξης.
- Εάν µια προσωρινή αποκατάσταση έχει κατασκευαστεί προηγουµένως, καθαρίστε την παρασκευή και τους
περιβάλλοντες ιστούς προσεκτικά µε γάζα εµποτισµένη µε οινόπνευµα και σπρέι νερού πριν τη λήψη του
αποτυπώµατος.
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Σύνθεση
Ενίσχυση γυαλιού σε µια µήτρα πολυλειτουργικών µεθακρυλικών, καταλύτες σταθεροποιητές και πρόσθετα.
Δεν περιέχει µεθακρυλικό µεθύλιο. Ολικός όγκος ενίσχυσης:44% κ.β.=24% κ.ο.(0.02 -1.5µm).

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής
-

Αποθηκεύστε σε ξηρό µέρος σε θερµοκρασία δωµατίου (15-25°C)
Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στο άµεσο ηλιακό φως.
Αφήστε το χρησιµοποιηµένο ρύγχος ανάµειξης επάνω στη φύσιγγα αυτόµατης ανάµειξης µετά τη χρήση.
Χρησιµεύει ως καπάκι.
Αφήστε το χρησιµοποιηµένο ρύγχος ανάµειξης επάνω στη σύριγγα Smartmix µετά τη χρήση. Χρησιµεύει
ως καπάκι.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν µετά την ηµεροµηνία λήξης!
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