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VITRO FIL 

Υάλο ιονομερέσ τςιμέντο αποκατάςταςησ 
 Οδηγίεσ χρήςεωσ 

 
 
Σπληζηάηαη 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.  
 
Μελ εθαξκόδεηε ην VITRO FIL απεπζείαο ζην πνιθό ή ζε νδνληίλε πάρνο ιηγόηεξν από 0,5 mm. Σε απηέο ηηο 
πεξηπηώζεηο αλ δελ είλαη απαξαίηεην ε ελδνδνληηθή ζεξαπεία,  έλα πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ ηζηκέλην ζα πξέπεη 
λα είλαη εθαξκνδόηαλ πξνεγνπκέλσο  
 
Πξνεηνηκαζία 
 
Η πξνεηνηκαζία εμαξηάηαη από ηελ θνηιόηεηα πνπ έκεηλε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζάπηνπ ηζηνύ ή / θαη 
απνθαηάζηαζε παιαηώλ  
 
Πξνεηνηκαζία ηνπ δνληηνύ 
 
Πξηλ από ηελ εθαξκνγή VITRO FIL, ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη VITRO CONDICIONADOR πάλσ από ηελ 
θνηιόηεηα επηθάλεηα (αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε) γηα 10 δεπηεξόιεπηα. Σηε ζπλέρεηα μεπιύλεηε θαιά κε λεξό θαη 
πξνζεθηηθά ζηεγλώλεηε κε ηνλ αέξα ή απνζηεηξσκέλν βακβάθη. Κξαηήζηε ηελ επηθάλεηα πγξή. 
Σεκείσζε: παιντνλνκεξείο, ζε αληίζεζε κε άιια πιηθά, δελ ιεηηνπξγνύλ θαιά ζε κηα αθπδαησκέλε επηθάλεηα. 
 
Δνζνινγία 
 
Αλαθηλήζηε ειαθξά ηε θηάιε, λα απειεπζεξσζεί ε ζθόλε Σπκπιεξώζηε ην δνζνκεηξηθό θνπηάιη κε ζθόλε κέρξη ην 
επηηξεπόκελν επίπεδν 
Η αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη από 1 θνπηάιη κέηξεζεο ηεο ζθόλεο κε 1 ζηαγόλα πγξό. Όηαλ ξέεη 
ην πγξό ε θηάιε πξέπεη λα είλαη ζε όξζηα ζέζε κε ην δηαλνκέα λα θνηηάεη 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 
 
Χεηξηζκόο 
 
Τν VITRO ΦΙΛ πξέπεη λα ρεηξίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία 20.C -30.C. Φηηαρηέ ην κίγκα ζε κηα πιάθα από γπαιί 
ρξεζηκνπνηώληαο κηα κεηαιιηθή ε πιαζηηθή ζπάηνπια. Η ηδαληθή δηαδηθαζία είλαη λα πξνζζέζεηε ηε ζθόλε κέζα 
ζην πγξό ζε 2 κεξίδεο Πξνζζέζηε ηελ ζθόλε ζην πγξό θαη αλαθαηέςηε θαιά κέρξη λα 
αλακεηρζνύλ θαιά θαη λα γίλνπλ ιεία θαη γπαιηζηεξή. 
 
Εθαξκνγή 
 
Εθαξκόζηε ην VITRO FIL κε μέζηξα θαη ζύξηγγα CENTRIX. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο, κελ αθαηξέζεηε ηελ 
μέζηξα από ην πιηθό πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί γηα ηελ πξόιεςε θπζαιίδεο. Πάληνηε 
λα ελεξγείηε ζύκθσλα κε ηελ πνην θαηάιιειε ηερληθή γηα θάζε πεξίπησζε. Όπνηε είλαη δπλαηόλ, εθαξκόζηε πίεζε 
κε ην δάθηπιό ζαο πάλσ ζην πιηθό πνπ εθαξκόδεηαη κέρξη ζθιεξαίλεη ηειείσο. 
Σηε ζπλέρεηα, αθαηξέζηε ην θαη εθαξκόζηε ακέζσο έλα βεξλίθη πάλσ από ηελ απνθαηάζηαζε. 
 
 
Λείαλζε θαη ζηίιβσζε 
 
Πεξηκέλεηε 6 ιεπηά πξνηνύ ην ηειεηώζεηε. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή κπνξεί θαζαξίζεηε ηα ππνιείκκαηα κε κηα 
θξέδα δηακαληηνύ γηα ην ηειείσκα κε ζύλζεηε ξεηίλε. Απηό λα ην θάληε ζε ρακειέο ηαρύηεηεο. Μπνξεί λα γπαιηζηεί 
κε ζηιηθόλε ζε ρακειή πεξηζηξνθή. Εθαξκόζηε έλα ζηξώκα βεξλίθη θαη ζπκβνπιεπηείηε ηνπο αζζελείο λα κελ 
καζήζνπλ ηίπνηα γηα κηα ώξα 


