
 
  
  

  
 آكريل گرما پخت جهت اليه نرم دائم – SLآكروسافت 

 ISO 10139-2مطابق با استاندارد 

اليه نرم دائمي است كه جهت كاهش فشار ناشي از پروتزهاي سخت بر بريجهاي آتروفيك ، مخاط حساس و اندركاتهاي عميق طراحي شده  SLآكروسافت 
  .است 

  :روش استفاده 
  .تهيه نمود را مدلبه دو روش مي توان : گچي) كست( مدل  آماده سازي -1

  قالبگيري از دهان بيمار به روش معمولي: الف       
  قالبگيري معكوس از پروتز: ب        

  : آماده سازي پروتز  -2
 2ي متر بتراشيد، لبه هاي پروتـز را  ميل 5/1الي  1جدا كرده و سطح پروتز را به ضخامت  "اليه قديمي را كامال، ن شده است يريال "درصورتيكه پروتز قبال

  .بر روي سطح پروتز هيچگونه آلودگي وجود نداشته باشد ميلي متر كوتاه كنيد، سپس پروتز را با آب و شوينده كامالً شسته و خشك كنيد، دقت كنيد 3تا
  :  SLآماده سازي آكريل نرم -3

ول بهـم زده ، درب ظـرف   تثانيـه بـا اسـپا    30زير اضافه كنيـد و  پودر آنرا طبق جدول  يزي ريخته ،را درون ظرف تم SL آكروسافت مقدار الزم از منومر
  .متناسب با تغيير نسبت مايع به پودر طبق جدول مقابل تنظيم مي باشد SL آكروسافت ميزان نرمي. ببنديدرا
  

مقدار 
زمان   مدت زمان پخت  نوع ريالن  دار پودرقم  منومر

  چسبندگي
  زمان خميري

  ميلي ليتر 1
  ميلي ليتر 1

  گرم 25/1
  گرم 2

  نرم
  كمي نرم

  دقيقه در آبجوش 30
  دقيقه در آبجوش 30

  دقيقه 10
  دقيقه 6

  دقيقه 14
  دقيقه 7

  
  .)درجه سانتيگراد اندازه گيري شده است 25زمانهاي چسبندگي و خميري در دماي (

پس از كمي ورز دادن آنـرا بـر روي سـطوح     ،ون ظرف خارج كردهمير را از درخ. پس از گذشت مدت زمان چسبندگي مخلوط به صورت خمير در مي آيد
  .سپس پروتز را درون قالب قرار داده و آنرا پرس كنيد ،تراش خورده با ضخامت دلخواه قرار دهيد

  .خشك شود "مالبگذاريد كا ،آغشته كرده BFبه كمك آكروپارس " مدل گچي را قبل از استفاده حتما: توجه
و سـپس   قرار داده و طبق شرايط مندرج در جدول باال در حمام آب با دماي ذكر شده حـرارت دهيـد   ركاب پس از پرس كردن درون را مفل: شرايط پخت  -4

  .خارج كرده ، به كمك آبسرد ، قالب را خنك كنيد
، اضافات آنـرا بگيريـد و بـا ابـزار      گچ جدا شود و به آرامي آنرا به قطعات كوچك تبديل نموده تا پروتز بدون اعمال فشار از خارج كرده مدل گچي را از مفل -5

  .معمولي آنرا پاليش كنيد

  : توصيه هاي ايمني
 . بسيار آتشگير است -1
 .براي چشم و دستگاه تنفسي مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممكن است حساسيت ايجاد نمايد -2
 .ظرف حاوي محصول را در محلي خنك و به صورت درب بسته نگهداري نمائيد -3
 .نزديك وسائل برقي قرار ندهيد -4
 .در دسترس كودكان قرار ندهيد -5
 .ضايعات آنرا در محل مخصوص تخليه نمائيد -6

 
ستفاده  براي موارد لذا پيشنهاد مي گردد قبل از ا. ايدتوصيه هاي فني فوق بر اساس آزمايشات صورت گرفته در اين شركت استوار بوده و  اين شركت بدون ارائه هر  گونه  ضمانت آنرا توصيه مي نم

 د اين شركت محدود به ارزش كاالي تحويلي بوسيله ما خواهد بودعهبنابراين ت. پس از حصول اطمينان اقدام به استفاده نمائيد ،نهائي روش فوق را كنترل نموده
 
 
 


