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VITRO FIL LC 

Φωηοπολσμεριζόμενομενο σάλo ιονομερές οδονηικό ηζιμένηο αποκαηάζηαζης 
 Οδηγίες τρήζεως 

Σπληζηάηε ε ρξήζε γαληηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 
Πξνζνρή: Ο αζζελήο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη γηα ηνλ θίλδπλν λα εκθαλίζεη κηα επαηζζεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηηο 
δηαδηθαζίαο.  

Πξνεηνηκαζία θνηιόηεηαο 
Εθηειέζηε ηε ζπλεζηζκέλε πξνεηνηκαζία θνηιόηεηα. 
Κνηιόηεηα θαζαξηζκνύ θαη ζηεγλώκαηνο 
Η ηνπνζεζία πνπ ζα ιάβεη ε πξνεηνηκαζία ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε ειαθξόπεηξα θαη λεξό Ξεπιέλεηε θαιά 
θαη ζηεγλώλεηε.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γηα λα αθαηξέζεηε ην ζηξώκα μεζκάησλ ζπληζηάηαη VITRO CONDITIONER γηα 10 δεπηεξόιεπηα 
Ξεπιύλεηε θαη ζηεγλώζηε, αιιά θξνληίζηε λα απνθύγεηε ηελ αθπδάησζε Εθαξκόζηε πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ζε 
πεξηνρέο ηεο έθζεζεο πνιηνύ Γηα λα επηηεπρζεί επηπιένλ πξόζθπζε, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο θιάζεο V 
απνθαηάζηαζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκόζεηε VITRO FIL PRIMER θαη ην θσο-ελεξγνπνίεζε γηα 20 δεπηεξόιεπηα 
απηόλ ηνλ ηύπν έλσζεο. H πξόζθπζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελόο δεζκνύ κε ηελ νδνληίλε κηθξνκεραληθή (νδνληίλε 
πξόζθπζε 3. γεληάο) θαη όρη κέζσ ηνπ Van der Waals ραξαθηεξηζηηθά πξόζθπζεο ηνπ ηνλνκεξήο 

Δνζνινγία 
Η αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη από 1 θνπηάιη κέηξεζεο ηεο ζθόλεο κε 2 ζηαγόλεο ηνπ πγξνύ. 
Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζθόλε θνπλήζηε ην κπνπθάιη Σπκπιεξώζηε ην δνζνκεηξηθό θνπηάιη κε ζθόλε κέρξη ην 
επηηξεπόκελν επίπεδν. Τν πγξό ζα πξέπεη ρύλεηε ηε θηάιε ζε όξζηα ζέζε κε ηελ άθξε πξνο ηα θάησ. 
Οπνηαδήπνηε θξύζηαιινη παξνπζηάζεη ζην ιαηκό ηνπ κπνπθαιηνύ πξέπεη λα αθαηξεζεί  ώζηε λα ζηγνπξεπηνύκε όηη 
δελ ζα αλαπηπρζνύλ θπζαιίδεο. Μεηά ηε ρξήζε ηνπο θξαηήζηε ηε ζθόλε θαη ην πγξό πνιύ θαιά θιεηζηά 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οη δύν πξώηεο ζηαγόλεο ηεο πξόζθαηεο αλνηγκέλεο θηάιεο είλαη κηθξόηεξα ζε πνζόηεηα από ηηο 
ζηαγόλεο πνπ ζα πέζνπλ κεηά.  

Μίγκα 
Πξνζζέζηε ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα ζθόλεο θαη πγξό γηα ηελ αλάκεημε, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πιαζηηθή ή ηελ 
κεηαιιηθή ζπάηνπια, δηαηξέζηε ηε ζθόλε ζε δύν ίζα κέξε. Ελώζηε ην πγξό κε ην πξώην κέξνο ηεο ζθόλεο 
θαη αλαθαηεύεηε  γηα 10 δεπηεξόιεπηα. Μεηά από απηό, πξνζζέζηε ην άιιν ηκήκα ηεο ζθόλεο θαη αλακεηγλύεηαη γηα 
10-15 δεπηεξόιεπηα. 
Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο κίγκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 20-25 δεπηεξόιεπηα. Τν πιηθό πνπ ελδείθλπηαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα 
ζεξκνθξαζία κεηαμύ 21-30νC. Ο ρξόλνο δηεθπεξαίσζεο είλαη 3 ιεπηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ κίγκαηνο ζηνπο  23 
νC. Οη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζα κεηώζνπλ ηνλ ρξόλν εξγαζίαο. 

Εθαξκνγή  
α) Φξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθά κείγκαηα γηα θάζε ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί. Με κηα ζπάηνπια ή έλα 
Hollemback, πάξηε κηα 
κηθξή πνζόηεηα ησλ κηθηώλ πιηθώλ θαη βάιηε ην κείγκα ζην ρώξν εξγαζίαο, ρσξίο αέξα θαη θπζαιίδεο. 
Μηα άιιε επηινγή γηα ηελ απνθπγή θπζαιίδσλ είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζύξηγγα  Centrix θαη ην Accudose tip. 
β) Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πιηθνύ, ηα πεξηγξάκκαηα θαη ε γιηπηηθή ζα πξέπεη λα γίλεη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
έλα θνκκάηη από πνιπεζηέξα ή 
πιέγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πιηθνύ, ην νπνίν κπνξείηε λα ην αθαηξεηέ αθνύ ζηεγλώζεη ην κείγκα 

Φώηνελεξγνπνίεζε 
Πνιπκεξίδνληαη γηα 20 δεπηεξόιεπηα κε έλα εμνπιηζκό θσηηζκνύ, ελεξγνπνίεζε 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάλ ην ζεκείν εθαξκνγήο ππεξβαίλεη ηα 2 mm βάζνο, ε ηερληθή επέλδπζε ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί. 
Οινθιήξσζε θαη Δνθηκή Υγξαζία 
Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ πιηθνύ, ηειείσκα ηνπ κπνξεί λα επηηαρπλζεί θάησ από ηξερνύκελν λεξό. Φξεζηκνπνηήζηε 
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έλα πνιύ ιεπηό δηακάληη ε ζηιηθόλε. 
 

Μεηά ηελ νινθιεξώζεη, ζθξαγηζηέ ην πξντόλ κε NATURAL GLAZE επηηξέπνληαο απηό λα ζηαζεξνπνηεζεί ζε 
επαθή κε ην ζάιην 

Ιδηόηεηεο Φξήζεο 
Οη ρξόλνη πνπ αλαθέξνληαη ηζρύνπλ γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζία Υςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο 
ζα κεηώζεη ην ρξόλν εξγαζίαο θαη ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζα απμήζνπλ  
Τν πξντόλ ηείλεη λα θνιιήζεη ζε κεηαιιηθά όξγαλα, γηα ην ιόγσ απηό ζπληζηάηαη λα πιέλνληαη κε θξύν λεξό πξνηνύ 
ηα ππνιείκκαηα ζηεγλώζνπλ.  
Απόβιεην πξντόλ δελ πξέπεη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη 

Πξνθπιάμεηο: 
Απνθύγεηε ηε ρξήζε ηεο VITRO FIL LC ζε αζζελείο κε πξνεγνύκελν ηζηνξηθό αιιεξγίαο ζε παινλνκεξά πιηθά 
Σηελ πεξίπησζε αληίδξαζεο ζα πξέπεη λα δηαθόςεηε ακέζσο ηε ρξήζε θαη ν αζζελήο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί 
έλαλ γηαηξό Τν πιηθό κπνξεί λα είλαη δηαβξσηηθό Απνθύγεηε ηελ επαθή ηνπ πγξνύ κε καιαθό ηζηό ή ην δέξκα Σε 
πεξίπησζε επαθήο αθαηξέζηε ακέζσο ην πιηθό κε έλα βακβάθη εκπνηηζκέλν κε λεξό θαη μεπιύλεηε κε λεξό θαη 
επηθνηλσλήζηε κε έλαλ γηαηξό αλακηγλύεηε ηε ζθόλε ή ην πγξό πνπ ζπλζέηνπλ απηή ηελ 
πξντόλ κε νπνηνδήπνηε άιιν πξντόλ πνπ πεξηέρεη παινλνκεξέο Απηό ην πξντόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη από 
νδνληίαηξνπο. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε επγελόιε πξντόληα κε βάζε, δεδνκέλνπ όηη κπνξνύλ λα 
θαζπζηεξήζεη ηε δξάζε ησλ παιντνλνκεξείο. 

  

 


