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Instrucțiuni de utilizare

Original material pentru gutiere



ICONIC ORIGINAL

UTILIZARE PRECONIZATĂ
• Iconic Original se utilizează la producerea dispozitivelor termoformate detașabile în vederea confecționării dispozitivelor 

intraorale cum ar fi gutiere de contenție, alignere pentru corecții dentare, planuri înclinate, splinturi, gutiere pentru tratamentul 
sforăitului, gutiere pentru bruxism și gutiere personalizate pentru albire. Materialul Iconic Original este adecvat în special 
pentru utilizarea la persoanele cu bruxism/care scrâșnesc din dinți. 

INDICAȚIE 
• Dispozitivele dentare confecționate cu dispozitivele de termoformare Iconic sunt indicate pentru utilizarea la pacienții care 

necesită tratament ortodontic.

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ ȘI BENEFICII CLINICE 
• Caracteristicile de performanță ale materialelor de termoformare Iconic includ rezistența, durabilitatea, transparența și 

rezistența la spargere/rupere, ușurința de scoatere din model și tăierea ușoară. Beneficiile clinice ale dispozitivelor dentare 
confecționate din materialul Iconic sunt corecția malocluziei și ameliorarea globală a sănătății dinților. 

CONTRAINDICAȚII
• Pacienții cu antecedente de reacții alergice la materialele plastice nu trebuie să utilizeze acest produs.  
 
AVERTISMENTE
• Iconic Original se modelează la temperaturi extrem de ridicate, prin urmare se impune prudență la termoformare.
• Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în cursul termoformării.
• Încălzirea excesivă a Iconic Original poate determina crăparea, fisurarea, reducerea duratei de purtare de către pacient.
 
PRECAUȚII
• Iconic Original trebuie păstrat la temperaturi cuprinse între 5 ˚C-25 ˚C, într-un loc uscat.
• A se păstra departe de lumina solară directă; în cazul expunerii pentru perioade îndelungate, materialul poate deveni 

predispus la degradare și decolorare.
• Iconic Original trebuie utilizat doar în conformitate cu prezentarea din indicațiile de utilizare, orice altă utilizare a Iconic 

Original neconformă cu aceste indicații de utilizare este la latitudinea și pe răspunderea exclusivă a medicului.
• Pacienții cu antecedente de reacții alergice la materialele plastice nu trebuie să utilizeze acest produs.
• Iconic Original nu conține bisfenol A (BPA).
• Pentru pacienții cu bruxism, se recomandă materialul pentru gutiere Iconic Alpha. 

REACȚII ADVERSE
• Reacții alergice. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1) Iconic Original este furnizat cu o folie protectoare termorezistentă pe ambele suprafețe ale materialului brut. Pentru 

rezultate optime îndepărtați folia de pe suprafața de contact termic a materialului brut, lăsând-o pe suprafața materialului 
brut care intră în contact cu modelul. 



Grosime  Timp de încălzire sub vid*  Cod Biostar*  Drufomat*

0,75 mm (0,030”)  25 de secunde  113  55 de secunde

1,0 mm (0,040”)  35 de secunde  133  65 de secunde

1,5 mm (0,060”)  45 de secunde  153  80 de secunde

*După preîncălzirea aparatului

 Acest lucru va elimina nevoia de a izola modelul, îmbunătățind transparența. De asemenea, acest lucru creează un micro-
spațiu în dispozitivul termoformat eliminând nevoia de deretentivizare a zonelor retentive minore.

2) Modelul trebuie tăiat la o adâncime de 20 mm (3/4”) pe înălțime.
3) Îndepărtați palatul modelelor cu arc complet.
4) Formați sub vid/presiune utilizând un aparat folosit în mod obișnuit pentru termoformare.
5) Asigurați-vă că Iconic Original s-a răcit înainte de a scoate materialul de pe model. Pentru rezultate optime utilizați Iconic 
 Tricutter DBL4-101/1063.
6) Îndepărtați folia termorezistentă de pe Iconic Original. 
7) Tăiați și finisați dispozitivul după cum este necesar. Pentru rezultate optime utilizați Iconic Polishing Disk 4S04-1381. 

Timpul de încălzire poate varia în funcție de aparat. În cazul în care Iconic Original nu se adaptează pe model, creșteți timpul de 
încălzire până când se produce adaptarea completă. În cazul în care Iconic Original se „pliază” când este termoformat, reduceți 
timpul de încălzire până când acest lucru nu se mai produce.

CÂND ÎNCĂLZIȚI ICONIC ORIGINAL, NU ÎL ÎNDOIȚI MAI MULT DE 20 MM.

ELIMINAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 
• Dispozitivele stomatologice uzate pot fi considerate cu risc biologic. Pentru eliminarea dispozitivelor uzate, 

respectați legislația, directivele, standardele și ghidurile specifice țării. 

RECOMANDĂRI DE ÎNTREȚINERE PENTRU DISPOZITIVUL DVS.
• După perierea dinților, periați partea de sus și cea de jos a gutierei cu o periuță de dinți moale.
• Nu periați gutiera cu pastă de dinți întrucât acest lucru va reduce durata de viață a gutierei.
• Folosiți apă rece pentru a spăla gutiera. Gutiera poate fi curățată și cu Retainer Brite sau o soluție de curățare 

asemănătoare.
• Apa caldă va deforma gutiera.
• Clătiți bine înainte și după utilizare și uscați complet.
• Manipulați gutiera cu grijă și păstrați-o într-o cutie pentru gutieră când nu este în gură.
• Când scoateți gutiera aplicați o presiune egală pe toate părțile acesteia – în acest scop se recomandă dispozitive 

de scoatere a gutierei.
• În cazul în care dispozitivul devine prea fix nu îl forțați, adresați-vă medicului ortodont sau medicului dentist.
• Nu mâncați și nu beți când purtați gutiera, întrucât acizii din alimente și băutură pot reduce considerabil durata de 

viață a gutierei.


