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Инструкции за употреба

Оригинален материал за шини



ICONIC ORIGINAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
• Iconic Original се използва при производството на свалящи се термично формовани приспособления за създаване на 

вътрешно-орални ортодонтски материали като шини, алайнери за изместване на зъби, повърхности за захапка, шплинтове, 
приспособления срещу хъркане, приспособления срещу бруксизъм и предпазни приспособления за през нощта. Материалът 
Iconic Originial е изключително подходящ за употреба с приспособления срещу бруксизъм/скърцане със зъби. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
• Денталните апарати, създадени чрез приспособленията за термично формоване на Iconic, са предназначени за пaциенти, 

изискващи ортодонтско лечение.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ 
• Експлоатационните характеристики на материалите за термично формоване Iconic включват здравина, устойчивост, 

прозрачност, устойчивост на напукване/счупване, лесно отделяне от формата и лесна допълнителна обработка. Клиничните 
предимства на денталните приспособления, изработени от материала Iconic, включват корекция на малоклузия и цялостно 
подобрение на здравето на зъбите. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Този продукт не трябва да се използва от пациенти с анамнеза, свързана с алергични реакции към пластмаса.
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
• Iconic Original се обработва при изключително високи температури. Трябва да се внимава по време на термичната обработка.
• Никога не оставяйте машината без надзор по време на термичната обработка.
• Прекаленото нагряване на Iconic Original може да доведе до напукване или счупване на материала и намалено време на 

употреба от страна на пациента.
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
• Iconic Original трябва да се съхранява при температури между 5˚C - 25˚C, на сухо място.
• Съхранявайте далеч от слънчева светлина. Ако бъде изложен на светлина за дълъг период от време, материалът може да  

стане податлив на увреждане и обезцветяване.
• Iconic Original трябва да се използва само по начина, указан в инструкциите за употреба. Всяка употреба на Iconic Original, 

неотговаряща на тези инструкции за употреба е по усмотрение и отговорност на лекаря.
• Този продукт не трябва да се използва от пациенти с анамнеза, свързана с алергични реакции към пластмаса.
• Iconic Original не съдържа бисфенол A (BPA).
• За пациенти, страдащи от бруксизъм, се препоръчва използването на материал за шини Iconic Alpha. 

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
• Алергични реакции. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
1) Iconic Original се доставя с поставено топлоустойчиво защитно фолио върху двете повърхности на заготовката. За постигане 

на най-добри резултати отстранете фолиото от повърхността на заготовката, влизаща в контакт с топлина, и оставете фолиото 
върху повърхността, влизаща в контакт с формата. 



Дебелина  Вакуумно време за нагряване*  Biostar код*  Drufomat*

0,75 mm (0,030")  25 секунди  113  55 секунди

1,0 mm (0,040")  35 секунди  133  65 секунди

1,5 mm (0,060")  45 секунди  153  80 секунди

*След като машината бъде предварително загрята

 Това ще предотврати необходимостта от изолация на формата, което ще подобри прозрачността. Освен това, по този начин 
се създава микро-луфт спрямо термично формованото приспособление, елиминирайки нуждата от скриване на миниатюрни 
стеснения.

2) Височината на формата трябва да се подреже до дълбочина от 20 mm (3/4”).
3) Отстранете небцето на форми с пълна дъга.
4) Извършете вакуумно/пресово формоване с машина, която обикновено се използва за термично формоване.
5) Уверете се, че Iconic Original се e охладил преди отстраняването на материала от формата. За постигане на най-добри резултати 

използвайте Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Отстранете термоустойчивото фолио от Iconic Original. 
7) Обрежете и обработете повърхността на приспособлението според нуждите. За постигане на най-добри резултати, използвайте 

диск за полиране Iconic 4S04-1381. 

Времето за загряване може да е различно, в зависимост от машината. Ако Iconic Original не възприема формата на модела, добавете 
още време за загряване, докато постигнете пълно приемане на формата на модела. Ако Iconic Original се „нагъне“ по време на 
термичната обработка, намалете времето за загряване, докато този проблем бъде отстранен.

ПРИ НАГРЯВАНЕ НА ICONIC ORIGINAL, ОСИГУРЕТЕ ВГЪВАНЕ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 MM.

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ 
• Използваните дентални приспособления могат да се разглеждат като биологично опасни. Спазвайте законите, директивите, 

стандартите и насоките за изхвърляне на използвани приспособления, специфични за Вашата държава. 

СЪВЕТИ ЗА ГРИЖА ЗА ВАШЕТО ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
• След като измиете зъбите си, изчеткайте горната и долната част на шината с мека четка за зъби.
• Не четкайте шината с паста за зъби, тъй като това значително ще понижи експлоатационния ѝ живот.
• За измиване на шината използвайте студена вода. Шината може да бъде почистена и с Retainer Brite или подобен почистващ 

разтвор.
• Горещата вода ще изкриви шината.
• Изплакнете добре преди и след употреба и изсушете напълно.
• Манипулирайте внимателно с шината и я съхранявайте в кутията ѝ, когато не я използвате.
• При сваляне приложете равно налягане от всички страни. За тази цел се препоръчва уред за сваляне на шини.
• Ако приспособлението стане прекалено стегнато, не го насилвайте, а се свържете с Вашия ортодонт или зъболекар.
• Не се хранете и не пийте, когато носите шината, тъй като киселината в храните и напитките може значително да намали 

експлоатационния ѝ живот.


