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VITRO MOLAR 

Υαλο ιονομερές ηζιμένηο για αποκαηάζηαζη οπίζθιων δονηιών 
Οδηγίες χρήζεως 

 

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 πξνεγνπκέλωο 

Πξνεηνηκαζία 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο νδνληίλεο κπνξεί λα δηαηεξεζεί πιήξωο πγηέο. Χάξε ζην VITRO MOLAR 
πάλω ζηελ αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε, δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξω δηαδηθαζίεο Ωζηόζν, πξέπεη λα πξνζέμνπκε λα 
κελ δεκηνπξγεζεί ν ζρεκαηηζκόο ηεο νδνληίλεο θάηω από 0,5 mm πάρνπο. Μεηά ηελ πξνεηνηκαζία πξέπεη λα 
θαζαξίδεηαη θαιά κε λεξό θαη πξέπεη λα ζηεγλώζεηε ρωξίο λα πξνθαιέζνπκε ηελ αθπδάηωζε. 
Τν πξνϊόλ έρεη ηελ ηάζε λα θνιιάεη ζε κεηαιιηθά όξγαλα .Γηα ην ιόγν απηό, ζπληζηάηαη λα θαζαξίδνληαη κε θξύν 
λεξό πξηλ ζηεγλώζνπλ ηα ππνιείκκαηα 

Πξνεηνηκαζία ηνπ δνληηνύ 

Πξηλ από ηελ εθαξκνγή VITRO MOLAR, ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη VITRO CONDICIONADOR πάλω από ηελ 
επηθάλεηα θνηιόηεηα (αδακαληίλεο ή ηεο νδνληίλεο) γηα 10 δεπηεξόιεπηα γηα λα αθαηξέζεηε ην ζηξώκα νδνληίλεο. 
Μεηά από απηό, μεπιύλεηε 
θαιά κε λεξό θαη ζηεγλώζηε πξνζεθηηθά κε απνζηεηξωκέλν απνξξνθεηηθό ραξηί. Κξαηήζηε ηελ επηθάλεηα πγξή. 
Σεκείωζε: ην παινϊνλνκεξείο, ζε αληίζεζε κε άιια πιηθά, δελ ιεηηνπξγνύλ θαιά ζε κηα αθπδαηωκέλε επηθάλεηα. 
   
Δνζνινγία 
Αλαθηλήζηε ειαθξά ηε θηάιε, λα απειεπζεξωζεί ε ζθόλε 
Πξηλ από ηε ρξήζε είηε αθήζηε ην λα ραιαξώζεη ηε ζθόλε από ηελ αλαθίλεζε ηεο θηάιεο. Γεκίζηε έλα δνζνκεηξηθό 
θνπηάιη κε ηελ ζθόλε κέρξη ην επηηξεπόκελν επίπεδν. Η αλαινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα είλαη από 1 
θνπηάιη κέηξεζεο ηεο ζθόλεο κε 1 ζηαγόλα ηνπ πγξό. Θα πξέπεη λα ξίρλνπκε ην πγξό κε ηε θηάιε ζε όξζηα ζέζε 
θαη ην αεξνδόι θάηω Αθαηξέζηε ηα θξύζηαιια πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζρεκαηηζηεί ώζηε λα εμαζθαιίζεηε όηη δελ 
ππάξρνπλ θπζαιίδεο. Μεηά ηε ρξήζε ζπληζηάηε λα θιείλεηε θαιά ηα κπνπθάιηα 

Χεηξηζκόο 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεηαιιηθή ζπάηνπια, δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πιαζηηθή, θάληε ην κείγκα ζε κηα 
γπάιηλε πιάθα γηα 20 δεπηεξόιεπηα. Θα πξέπεη λα πξνζζέζεηε ηελ ζθόλε ζε πγξή κνξθή ζε δύν θάζεηο, ε 
δεύηεξε κεηά από αθνύ έρεη νκνγελνπνηεζεί θαιά ην πιηθό κέρξη λα γίλεη θξεκώδεο 
  

 


