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Brugsanvisning

Original-skinnemateriale



ICONIC ORIGINAL

TILSIGTET ANVENDELSE
• Iconic Original bruges til fremstilling af aftagelige termoformede enheder til fremstilling af intraorale enheder, såsom skinner, 

alignere til tandbevægelser, snorkeapparater, bøjler og bideskinner. Iconic Originial-materialet er specielt velegnet til brug 
med bøjler/skinner. 

INDIKATION 
• De dentale enheder, der er dannet af Iconic-termoformningsenheder, er indiceret til brug hos patienter, der har behov for 

ortodontisk behandling.

KARAKTERISTIKA FOR YDEEVNE OG KLINISKE FORDELE 
• Karakteristika for ydeevne for Iconic-termoformningsmaterialerne omfatter styrke, holdbarhed, klarhed, modstandsdygtig 

over for revner/brud, nemme at fjerne fra modellen og nemme at beskære. De kliniske fordele ved de dentale enheder, der er 
dannet af det ikoniske materiale, er korrektion af malocclusion og en generel forbedring af tandsundheden. Iconic-materialet, 
er korrektion af skæve tænder og en generel forbedring af tandhygiejnen. 

KONTRAINDIKATIONER
• Patienter med en historik med allergiske reaktioner over for plastik bør ikke bruge dette produkt.  
 
ADVARSLER
• Iconic Original er formet ved ekstremt høje temperaturer. Der skal udvises forsigtighed ved termoformning.
• Efterlad aldrig maskinen uden opsyn ved termoformning.
• Overdreven opvarmning af Iconic Original kan resultere i, at materialet revner, brækker og reducerer patientens brugstid.
 
FORHOLDSREGLER
• Iconic Original skal opbevares mellem 5 ˚C - 25 ˚C på et tørt sted.
• Opbevares væk fra direkte sollys. Hvis det udsættes for længere perioder, kan materialet blive tilbøjeligt til nedbrydning  

og misfarvning.
• Iconic Original må kun bruges som beskrevet i brugsindikationerne. Enhver brug af Iconic Original, der ikke er  

i overensstemmelse med disse brugsindikationer, er efter den praktiserende tandlæges skøn og eneansvar.
• Patienter med en historik med allergiske reaktioner over for plastik bør ikke bruge dette produkt.
• Iconic Original indeholder ikke Bisphenol A (BPA).
• Iconic Alpha-skinnematerialet anbefales til patienter med bruxisme. 

BIVIRKNINGER
• Allergiske reaktioner. 

BRUGSANVISNING
1) Iconic Original leveres med en varmebestandig beskyttelsesfilm på begge overflader af emnet. For at få de bedste 

resultater skal du fjerne filmen på emnets varmekontaktflade, og efterlade filmen på emnets modelkontaktflade. 



Tykkelse  Opvarmningstid ved vakuum*  Biostar-kode*  Drufomat*

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

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

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

*Efter forvarmning af maskinen

 Dette vil forhindre behovet for at isolere modellen, hvilket forbedrer klarheden. Dette skaber også et mikrogab til den 
formede enhed, hvilket forhindrer behovet for at blokere mindre underskæringer.

2) Modellen skal beskæres til en dybde på 20 mm (3/4") i højden.
3) Fjern ganen på modeller med fuld bue.
4) Vakuum-/trykform ved at bruge en maskine, der traditionelt anvendes til omformning.
5) Sørg for, at Iconic Original er afkølet, før du fjerner materiale fra modellen. For at få de bedste resultater bør du bruge Iconic 

Tricutter DBL4-101/1063.
6) Fjern den varmebestandige film fra Iconic Original. 
7) Trim og afslut enheden efter behov. For at få de bedste resultater bør du bruge Iconic Polishing Disk 4S04-1381. 

Opvarmningstiden kan variere afhængigt af maskinen. Hvis Iconic Original ikke tilpasser sig modellen, kan du skrue op 
for opvarmningstiden, indtil den tilpasser sig. Hvis Iconic Original "folder", når den er termoformet, skal du reducere 
opvarmningstiden, indtil dette ikke sker.

VED OPVARMNING AF ICONIC ORIGINAL MÅ DU IKKE LADE MERE END 20 MM HÆNGE.

SIKKER BORTSKAFFELSE 
• Brugte dentale enheder kan betragtes som en biologisk fare. Følg dine landespecifikke love, direktiver, standarder og 

retningslinjer for bortskaffelse af brugte enheder. 

PLEJERÅD TIL DIN ENHED
• Når du har børstet tænder, kan du børste toppen og bunden af skinnen med en blød tandbørste.
• Børst ikke skinnen med tandpasta, da dette vil reducere skinnens levetid betydeligt.
• Brug koldt vand til at vaske skinnen. Skinnen kan også rengøres med Retainer Brite eller en lignende renseopløsning.
• Varmt vand vil forvrænge skinnen.
• Skyl skinnen godt før og efter brug, og tør den grundigt.
• Håndter skinnen med forsigtighed, og opbevar den i en skinneboks, når den ikke er i munden.
• Når du tager skinnen ud, skal du trykke lige meget på alle sider af skinnen – det anbefales at bruge et særligt udstyr til  

dette formål.
• Hvis skinnen bliver for stram, må du ikke tvinge den på – ring til din ortodontist eller tandlæge.
• Du må ikke spise eller drikke, når du har skinnen på, da syrer i mad og drikke kan reducere skinnens levetid betydeligt.


