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Instructies voor gebruik

Original Retainer Material



ICONIC ORIGINAL

BEOOGD GEBRUIK
• Iconic Original wordt gebruikt bij de vervaardiging van uitneembare thermogevormde hulpmiddelen voor de vervaardiging 

van intraorale hulpmiddelen zoals retainers, bitjes (aligners) voor tandverplaatsingen, bijtvlakjes, spalken, snurkapparaten, 
bruxingapparaten en nachtbeugels. Iconic Originial-materiaal is bij uitstek geschikt voor gebruik met bruxers / grinders. 

INDICATIE 
• Tandheelkundige hulpmiddelen gevormd door de Iconic-thermovormapparatuur zijn geïndiceerd voor gebruik bij patiënten 

die een orthodontische behandeling nodig hebben.

PRESTATIEKENMERKEN EN KLINISCHE VOORDELEN 
• De prestatiekenmerken van Iconic-thermovormmaterialen zijn onder meer sterkte, duurzaamheid, helderheid, resistentie 

tegen barsten/breuken, gemakkelijk van het model te verwijderen en gemakkelijk te trimmen. De klinische voordelen van 
tandheelkundige hulpmiddelen die gemaakt zijn van het Iconic-materiaal zijn de correctie van malocclusie en een algemene 
verbetering van de gezondheid van de tanden. 

CONTRA-INDICATIES
• Patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reacties op kunststoffen mogen dit product niet gebruiken.  
 
WAARSCHUWINGEN
• Iconic Original wordt gevormd bij extreem hoge temperaturen, voorzichtigheid is geboden bij het thermovormen.
• Laat de machine nooit onbeheerd achter tijdens het thermovormen.
• Overmatige verhitting van Iconic Original kan het materiaal doen scheuren of breken en kan de draagtijd voor de  

patiënt verkorten.
 
VOORZORGSMAATREGELEN
• Iconic Original moet worden bewaard op een droge plaats en bij een temperatuur tussen 5˚C en 25˚C.
• Uit de buurt van direct zonlicht houden. Bij langdurige blootstelling kan het materiaal degraderen en verkleuren.
• Iconic Original mag alleen worden gebruikt zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing, elk gebruik van Iconic Original  

dat niet overeenkomt met deze gebruiksaanwijzing gebeurt louter op oordeel en verantwoordelijkheid van de tandarts.
• Patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reacties op kunststoffen mogen dit product niet gebruiken.
• Iconic Original bevat geen Bisphenol A (BPA).
• Iconic Alpha-retainermateriaal wordt aanbevolen voor patiënten met bruxisme. 

BIJWERKINGEN
• Allergische reacties. 

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
1) Iconic Original wordt geleverd met een hittebestendige beschermfolie op beide zijden van de blenk. Voor de beste 

resultaten verwijdert u de folie op het warmtecontactvlak van de blenk en laat u de folie op het modelcontactvlak van  
de blenk zitten. 



Dikte  Vacuüm opwarmtijd*  Biostar-code*  Drufomat*

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

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

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

*Na het voorverwarmen van de machine

 Hierdoor hoeft het model niet te worden geïsoleerd, wat de helderheid ten goede komt. Dit creëert ook een microspleet  
naar het voorgevormde apparaat, waardoor het niet nodig is om kleine ondersnijdingen weg te werken.

2) Het model moet worden bijgesneden tot een diepte van 20 mm (3/4") in de hoogte.
3) Verwijder het gehemelte van de volleboogmodellen.
4) Trek vacuüm / vervorm onder druk met een machine die normaal wordt gebruikt voor thermovormen.
5) Zorg ervoor dat Iconic Original is afgekoeld voordat u het materiaal van het model verwijdert. Voor de beste resultaten, 

gebruik Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Verwijder de hittebestendige folie van Iconic Original. 
7) Trim en werk af waar nodig. Voor de beste resultaten, gebruik Iconic Polishing Disk 4S04-1381. 

De opwarmtijd kan verschillen naargelang de machine. Als Iconic Original zich niet aan het model aanpast, voeg dan 
verwarmingstijd toe tot volledige aanpassing plaatsvindt. Als Iconic Original "vouwt" tijdens het thermovormen, verminder  
dan de verwarmingstijd totdat dit niet meer gebeurt.

ALS U ICONIC ORIGINAL VERWARMT, ZAK DAN NIET MEER DAN 20 MM DOOR.

VEILIGE VERWIJDERING 
• Gebruikte tandheelkundige apparatuur kan worden beschouwd als een biologisch gevaar. Volg de wetten, voorschriften, 

normen en richtlijnen van uw land voor het weggooien van gebruikte apparaten. 

ONDERHOUDSADVIES VOOR UW APPARAAT
• Poets na het tandenpoetsen de boven- en onderkant van de retainer met een zachte tandenborstel.
• Poets de retainer niet met tandpasta, want dat verkort de levensduur van de retainer aanzienlijk.
• Gebruik koud water om de retainer te wassen. De retainer kan ook worden schoongemaakt met Retainer Brite of een 

vergelijkbaar schoonmaakmiddel.
• Heet water zal de retainer vervormen.
• Voor en na gebruik goed afspoelen en goed afdrogen.
• Behandel de retainer voorzichtig en bewaar hem in een retainerdoosje als hij niet in de mond zit.
• Bij het verwijderen van retainer moet op alle kanten van de retainer evenveel druk worden uitgeoefend - hiervoor worden 

retainer retrievers aanbevolen.
• Als het apparaat te strak komt te zitten, forceer het dan niet, maar bel uw orthodontist of tandarts.
• Eet of drink niets wanneer u de retainer draagt, want de zuren in eten en drinken kunnen de levensduur van de retainer 

aanzienlijk verkorten.


