
)زود گير(آكريل خود پخت مخصوص براي روكش موقت –سيباكرون   

 ISO 10139-1مطابق با استاندارد 

.اين محصول زودگير مي باشد. همرنگ دندان براي تهيه روكش و بريجهاي موقت است) خود پخت(يك پليمر سرما پخت  سيباكرون  

  .قابل استفاده است) Indirect(و غير مستقيم ) Direct(به دو روش مستقيم  سيباكرون

  :روش استفاده مستقيم
از قالب گرفته شده كست گچي تهيه نمائيد و روي آن در صورت نياز . يك قالب آلژيناتي از دندانهاي بيمار تهيه كنيد ،قبل از شروع تراش دندانها -1

در صورت وجود نواقص در شكل دندانها اين نواقص را با افزودن موم و . دندانهاي از دست رفته را به كمك موم يا دندانهاي مصنوعي جايگزين كنيد
به هيچ يك از اين موارد اصالح شكل دندانها يا جايگزيني آنها نياز نيست مي توانيد قالب را  در صورتيكه. روي كست رفع كنيد ايجاد شكل طبيعي بر

 .لحظاتي قبل از تراش تهيه نموده و در محيط مرطوب نگهداري كنيد
مقدار كافي از . ژيناتي گرفته شده از دهان بيمار استفاده كنيدبعد از تراش دندانها از كست اصالح شده يك قالب آلژيناتي تهيه نموده و يا از قالب آل - 2

به داخل نواحي مورد نظر در  "ثانيه هم زدن سريعا 60از مايع و پودر مخلوط نموده پس از ) 5/2به  1حجمي ( 7/1به  1را به نسبت وزني  سيباكرون
 .قالب بريزيد

دقيقه قالب را از دهان خارج كرده و اجازه دهيد  2بعد از حداكثر . روي دندانها قرار دهيدقالب را  ،به داخل قالب سيباكرونيك دقيقه پس از ريختن  - 3
 .دقيقه پليمريزاسيون كامل گردد 3تا پس از 

بهتر است پيش از . اگر روكش موقت ساخته شده هنوز بطور كامل پليمريزه نشده است مي توانيد آنرا داخل آب گرم قرار داده تا سريعتر سخت شود - 4
 .ت شدن كامل روكش موقت آنرا روي دندانهاي تراش خورده قرار دهيد تا تغيير شكل احتمالي آن مانع نشستن آن روي دندان نگرددسخ

سپس روي دندانها گذاشته و سطح جونده آنرا با دندانهاي  ،اضافات روكش موقت را پس از پليمريزاسيون كامل آن حذف كرده و آنرا پرداخت نمائيد - 5
 .كنيد مقابل تنظيم

 .با استفاده از سيمان موقت آنرا روي دندانهاي تراش خورده ثابت كنيد - 6

  :روش استفاده غير مستقيم
 .يك كست از دندانهاي تراش نخورده بيمار تهيه كرده و اصالحات الزم را روي آن انجام دهيد ،همانند مرحله اول روش مستقيم -1
 .بعد از آن دندانهاي مورد نظر را روي كست بصورت كم عمق تراش دهيد ،از كست اصالح شده قالبي تهيه كنيد -2
به داخل محل دندانهاي مورد نظر در قالب " ثانيه بهم بزنيد و سريعا 60را داخل يك گوده سيباكرون مخلوط با نسبتهاي ارائه شده در روش مستقيم  -3

قالب را روي كست تراش خورده  ،به داخل قالب سيباكرونريختن مخلوط دقيقه بعد از  1بريزيد بهتر است كست را در اين هنگام چرب كرده 
 .روش مستقيم عمل نمائيد 6و  5همانند مراحل  ،بعد از پليمريزاسيون كامل. برگردانيد به اين ترتيب بريج يا روكش موقت كست ساخته مي شود

 
  .با ساير مواد مشابه اكيدا خودداري نمائيد سيباكروناز اختالط :  توجه

  .با تمامي كرونهاي پالستيكي سازگاري دارد سيباكرون         

  : 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
 .آنرا در محل مخصوص تخليه نمائيدضايعات  -6

لذا پيشنهاد مي گردد قبل از استفاده  براي . 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. ان اقدام به استفاده نمائيدپس از حصول اطمين ،موارد نهائي روش فوق را كنترل نموده  

 


