CORRECT PLUS
Винил полисилоксан отпечатъчен материал
Correct Plus е винил полисилоксан отпечатъчен материал, подходящ за различни техники за снемане
на отпечатъци за корони, мостове и беззъби челюсти. Correct Plus може да се използва и за прецизно
дублиране на модели в лабораторията. Correct Plus може да се стерилизира. Лекотата при
манипулация, отличната стабилност на отпечатъка и устойчивостта на разкъсване ви осигуряват
изключително точен и детайлен отпечатък.
Инструкции за размесване на тестото
Използвайте включените в комплекта мерителни лъжички. Смесете равни количества от базата и
катализатора. Размесете с твърда шпатула /или с пръсти/ за около 45 секунди, докато се получи
еднородна смес. Оптималното съотношение е 1:1; леки отклонения от това съотношение на базата
или катализатора няма да повлияят на времето за работа или времето за втвърдяване.
Важно: Не смесвайте база и катализатор от различни партиди, тъй като това би могло да доведе до
непредсказуемо време за работа и време за втвърдяване. Не използвайте латексови ръкавици, когато
размесвате тестото. Измийте много добре ръцете си преди да размесвате тестото с ръце.
Инструкции за работа с картушите
1. Поставете картушата в пистолета.
2. Отстранете капачката от преднaта част на картушата.
3. Преди да сложите смесителния накрайник, изстискайте малко количество от материала, за да
се убедите че изтича равномерно количество от базата и катализатора. Забършете картушата.
Поставете смесителния накрайник.
Correct Plus е пълна линия хидрофилни отпечатъчни материали с различни вискозитети. Тези
материали могат да се използват при различни отпечатъчни техники, в зависимост от вашите
предпочитания. За ваше улеснение вижте изложените кратки описания.
Wash Materials:
Light Body: Това е класически корекционен отпечатък, който ви предлага добра течливост и умерена
тиксотропност, така че той ще се задържи добре дори към зъбите от горната челюст. Подходящ за
употреба с всички видове тесто от Correct Plus линията.
Thick-n-Thin: Този материал притежава добри свойства за натрупване, когато се отделя от картушата,
но след това рязко сляга върху зъба. Подходящ за употреба с всички видове тесто от Correct Plus
линията.
Medium Bodied Materials:
Universal Body: Този материал може да се използва като тесто или при монофазна отпечатъчна
техника. Той има лепкава косистенция с добра способност да навлиза в сулкуса при дълбоки
препарации. Не се препоръчва да се използва като коректура с друго тесто; може да се използва с
Light Body около препарацията.
Bite and Three-in-One Materials:
Bite Superfast: Този материал е разработен за бърза регистрация на захапка.
Tray: Този материал е разработен за 3 в 1 отпечатъчни техники (напр. отпечатък, контра- и
регистрация на захапка, взети едновременно в една лъжица). Той има огромна тиксотропност и се
втвърдява много бързо, така че да се предотврати деформация от гъвкава лъжица. Този материал
може да се използва с всеки Wash материал.
Heavy Bodied Materials:
Injectable Putty: Този материал предлага максимален вискозитет съвместим със съвременните автосмесителни системи за максимално налягане при поставяне на лъжицата. Може да се използва с всеки
Wash материал.
Putty: Мек, нелепкав и лесен за смесване. Употребява се с всички Wash материали.
Важно:
1. Преди употреба отпечатъчните материали CorrectPlus трябва да са с температура около 220 С.
2. Не използвайте отпечатъчните материали CorrectPlus с кондензационни силикони.
3. Не използвайте латексови ръкавици, ако смесвате тестото с пръсти.
4. Затваряйте кутиите, когато не използвате материала.
5. Хемостатични агенти и ретракционни конци, които съдържат железни сулфати или алуминиев
хлорид могат да забавят втвърдяването на отпечатъчните материали CorrectPlus. Преди да
снемате отпечатък, изплакнете добре с вода и подсушете напълно.
6. Отпечатъците, направени с CorrectPlus могат да се дезинфекцират като се потопят в
глутаралдехид или друг подходящ дезинфектант.
7. Отпечатъците могат да се отливат след 30 минути.

Отпечатъци за корони и мостове
1. Изберете подходяща отпечатъчна лъжица, която ви осигурява най-малко 2-3 мм пространство
за отпечатъчния материал.
2. Нанесете тънък слой адхезив за лъжици и оставете да изсъхне за 5 минути. Адехзив се
използва и при перфорирани лъжици.
3. Подсушете оперативното поле и изолирайте с памучни ролки.
4. Нанесете Putty, Universal Body, Injectable Putty, Tray Material в отпечатъчната лъжица. Времето
за работа е 90 секунди.
5. Отстранете ролките. Нанесете с картуша материал около подготвените зъби. Сложете
лъжицата и задръжте, докато материала се втвърди /около 3½ минути/.
6. Изплакнете отпечатъка със студена вода и подсушете.
7. Отпечатъците могат да се отливат след 30 минути.
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