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Návod k použití

Materiál Original pro  
retenční aparáty



ICONIC ORIGINAL

URČENÉ POUŽITÍ
• Iconic Original se používá při výrobě snímatelných termoplastických aparátů k vytváření intraorálních pomůcek, jako 

jsou retenční aparáty, zubní rovnátka, nákusné dlahy, zubní dlahy, aparáty proti chrápání, chrániče proti skřípání 
zubů a noční chrániče. Iconic Original je obzvláště vhodný k použití u chráničů proti skřípání a obrušování zubů. 

INDIKACE 
• Zubní aparáty vytvořené pomocí termoplastických pomůcek Iconic jsou indikovány k použití u pacientů vyžadujících 

ortodontickou léčbu.

FUNKČNÍ VLASTNOSTI A KLINICKÉ PŘÍNOSY 
• Mezi funkční vlastnosti termoplastických materiálů Iconic patří pevnost, trvanlivost, průhlednost, odolnost vůči tvorbě  

trhlin / lámání, snadné sejmutí z modelu a snadné začišťování. Klinickými přínosy zubních aparátů vytvořených  
z materiálu Iconic jsou korekce malokluze a celkové zlepšení zdraví chrupu. 

KONTRAINDIKACE
• Tento výrobek není vhodný pro pacienty s anamnézou alergických reakcí na plasty.  

UPOZORNĚNÍ
• Tváření materiálu Iconic Original probíhá při mimořádně vysokých teplotách, při termoformování je tedy třeba dbát 

zvýšené opatrnosti.
• Při tepelném tváření nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.
• Nadměrné zahřívání materiálu Iconic Original může mít za následek jeho praskání, lámání nebo rychlejší opotřebení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• Iconic Original je třeba skladovat na suchém místě při teplotách v rozmezí 5–25 ˚C.
• Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, při delším vystavení by materiál mohl být náchylný k degradaci 

a změně barvy.
• Iconic Original používejte pouze tak, jak je uvedeno v indikaci k použití, jakékoli použití materiálu Iconic Original, které 

není v souladu s uvedenými možnostmi použití, je na uvážení a výhradní odpovědnosti lékaře.
• Tento výrobek není vhodný pro pacienty s anamnézou alergických reakcí na plasty.
• Iconic Original neobsahuje bisfenol A (BPA).
• U pacientů trpících bruxismem se doporučuje používat materiál pro retenční aparáty Iconic Alpha. 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
• Alergické reakce. 

NÁVOD K POUŽITÍ
1) Iconic Original se dodává s tepelně odolnou ochrannou fólií na obou površích předlitku. Abyste dosáhli nejlepších 

výsledků, odstraňte fólii z povrchu předlitku, který bude vystaven působení tepla, a ponechte fólii na povrchu 
předlitku, který přichází do styku s modelem. 



Tloušťka  Doba podtlakového ohřevu*  Kód Biostar*  Drufomat*

0,75 mm  25 sekund  113  55 sekund

1,0 mm  35 sekund  133  65 sekund

1,5 mm  45 sekund  153  80 sekund

*Po předehřátí zařízení

 Tím se zabrání nutnosti model izolovat a zvýší se průzračnost. Zároveň se tak vytvoří mikroskopická separace od 
termoformovaného aparátu, čímž se předejde nutnosti řešit drobná vybrání.

2) Model by měl být seříznut do hloubky 20 mm na výšku.
3) U modelů s úplným obloukem odstraňte patro.
4) Proveďte vakuové/tlakové tvarování pomocí zařízení běžně používaného pro termoformování.
5) Před sejmutím materiálu Iconic Original z modelu se ujistěte, že dostatečně klesla teplota materiálu. Nejlepších 

výsledků dosáhnete pomocí nástroje Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Z materiálu Iconic Original odstraňte tepelně odolnou fólii. 
7) Podle potřeby aparát začistěte a upravte povrch. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí lešticího kotouče Iconic 

Polishing Disk 4S04-1381. 

Doba zahřívání se může lišit v závislosti na zařízení. Pokud se Iconic Original nepřizpůsobí modelu, prodlužte dobu 
ohřevu, dokud nedojde k úplnému přizpůsobení. Pokud se Iconic Original při tepelném tvarování „zvlní", zkraťte dobu 
ohřevu, dokud tento jev neustane.

PŘI ZAHŘÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU ICONIC ORIGINAL NESMÍ PRŮHYB PŘESAHOVAT 20 MM.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE 
• Použité zubní aparáty mohou být považovány za biologické nebezpečí. Postupujte podle zákonů, směrnic, norem  

a pokynů pro likvidaci použitých prostředků platných v dané zemi. 

JAK PEČOVAT O APARÁT
• Po čistění zubů vyčistěte horní a dolní část retenčního aparátu měkkým zubním kartáčkem.
• Retenční aparát nečistěte zubní pastou, protože to výrazně zkracuje jeho životnost.
• Retenční aparát myjte studenou vodu. Retenční aparát lze také čistit přípravkem Retainer Brite nebo podobným 

čisticím roztokem.
• Horká voda způsobí deformaci retenčního aparátu.
• Před použitím a po něm retenční aparát dobře opláchněte a důkladně osušte.
• S retenčním aparátem zacházejte opatrně, a pokud jej nemáte v ústech, uložte jej do krabičky.
• Při vyjímání retenčního aparátu vyvíjejte stejný tlak na všechny strany aparátu – doporučujeme používat k tomu 

určené nástroje.
• Pokud je aparát příliš těsný, nemanipulujte s ním silou, ale obraťte se na svého ortodontistu nebo zubního lékaře.
• Při nasazeném retenčním aparátu nejezte ani nepijte, protože kyseliny v jídle a nápojích mohou výrazně zkrátit  

jeho životnost.


