
 
 

 
 اليه نرم موقت – TCآكروسافت 

 ISO 10139-1استاندارد  با مطابق

. است اند طراحي شده پروتز ملتهب يا آزرده شدهاليه نرم موقتي است كه براي بازيابي سالمت مخاطي كه در اثر فشار غير طبيعي  TC آكروسافت
  .از كوپليمر اتيل متاكريالت و مايع آن از مواد نرم كننده و الكل اتيليك تهيه شده است TCآكروسافت پودر

  :روش استفاده مستقيم
و لبه هاي پروتز را به خصوص در قسمتي كه ميلي متر تراشيده  5/1تا  1پروتز را به ضخامت ) سطح داخلي(سطح قالب گيري : آماده سازي پروتز بيمار -1

 .پروتز را شسته و خشك كنيد. زدگي مخاط ايجاد كرده كوتاه كنيد
حجم طبق عاليم روي قطره چكان از مايع برداشته  4داخل يك ظرف تميز ريخته و مقدار ) گرم 2/2حدود  - تا خط اول پيمانه پودر(مقدار يك حجم از پودر  -2

 .ثانيه مخلوط را با اسپاتول تميز بهم بزنيد تا يكنواخت شود 30مخلوط كنيد مدت  با پودر) گرم 8/1حدود (
لبه هاي پروتز نيز توسط اين مخلوط بايد . دقيقه روي پروتز ريخته يكنواخت با اسپاتول آنرا پخش كنيد 1- 2مخلوط را كه قوام كرمي پيدا كرده پس از  -3

 .پوشيده شود 
كنيد دندانها در وضعيت صحيح روي هم توجه . پروتز را داخل دهان برده با فشار ماليم در محل خود قرار دهيد و از بيمار بخواهيد دندانها را روي هم بگذارد -4

 .حركات الزم را به زبان بدهددر اين هنگام حركات الزم به لبها و گونه داده شود و براي ثبت لبه هاي سمت زباني فك پايين از بيمار بخواهيد . بسته شود
 آكروسافتدقيقه پروتز را از دهان خارج كرده و اضافت آنرا با اسپاتول گرم قطع كنيد در صورتيكه قسمتهايي از پروتز توسط ضخامت كافي  4- 5پس از  -5

TC  آكروسافت و مجددا مختصري  پوشانده نشده ناشي از فشار زياد در اين ناحيه است كه بايد ضخامت پروتز در اين ناحيه كاسته شدهTC  به همين
 .اليه بسيار نازكي به تمام سطح پروتز اضافه شود و داخل دهان قرار گيرد" قسمت و يا ترجيحا

 .روز اين پوشش قابل استفاده مي باشد 3-4بعد از رسيدن به پوشش مطلوب آن را داخل دهان قرار داده و براي  -6
 

  :توجه
 .روز اين پوشش بايد تعويض شود 4-3هر " طبيعي ترجيحا تا رسيدن مخاط آزرده به وضعيت -1
 .استفاده نمائيد) طبي(از روي دستها و وسايل از الكل  TC آكروسافتبراي پاك نمودن  -2
 .نموداستفاده  SLدر اين صورت بهتراست از ريالين دائم آكروسافت  ،به صورت مستمر نمي توان استفاده كرد  TCآكروسافت از ريالين موقت  -3
  .خودداري فرمائيد" با ساير ماركهاي تجاري جدا TCآكروسافت از مصرف پودر و مايع  -4
  

  : 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
 .را در محل مخصوص تخليه نمائيدضايعات آن -6

لذا پيشنهاد مي گردد قبل از استفاده  براي موارد نهائي . 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 ،روش فوق را كنترل نموده  
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