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Návod na použitie

Materiál Original na retainery



MATERIÁL ICONIC ORIGINAL

URČENÉ POUŽITIE
• Iconic Original sa používa vo výrobe snímateľných strojčekov tvarovaných za tepla na výrobu intraorálnych strojčekov, ako sú 

retainery, vyrovnávacie strojčeky na posun zubov, nákusné dlahy, dlahy, strojčeky proti chrápaniu, strojčeky proti bruxizmu  
a nočné chrániče. Materiál Iconic Original je mimoriadne vhodný na použitie u ľudí, ktorí škrípu/cvakajú zubami. 

INDIKÁCIA 
• Zubné strojčeky vytvarované tepelne tvarovacími strojmi Iconic sú indikované na použitie u pacientov, ktorí si vyžadujú 

ortodontickú liečbu.

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY A KLINICKÉ PRÍNOSY 
• Medzi výkonnostné charakteristiky materiálov Iconic, ktoré sa tvarujú za tepla, patrí pevnosť, trvácnosť, priehľadnosť, odolnosť 

voči prasknutiu/zlomeniu, jednoduché vyberanie z modelu a jednoduché orezávanie. Ku klinickým prínosom zubných 
strojčekov tvarovaných z materiálu Iconic patrí korekcia maloklúzie a celkové zlepšenie zdravia zubov. 

KONTRAINDIKÁCIE
• Tento produkt nesmú používať pacienti s históriou alergických reakcií na plasty.  
 
UPOZORNENIA
• Iconic Original sa tvaruje pri extrémne vysokých teplotách a pri tvarovaní za tepla musíte byť opatrní.
• Pri tvarovaní za tepla nikdy nenechávajte stroj bez dozoru.
• Nadmerné ohriatie materiálu Iconic Original môže spôsobiť prasknutie alebo zlomenie materiálu a skrátenie doby  

nosenia pacientom.
 
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Iconic Original sa má skladovať na suchom mieste pri teplotách 5 ˚C – 25 ˚C.
• Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Pri dlhšom vystavení slnečnému žiareniu by mohol materiál zdegradovať  

a stratiť farbu.
• Iconic Original sa musí používať výlučne podľa pokynov v návode na použitie. Akékoľvek použitie materiálu Iconic Original, 

ktoré je v rozpore s týmito pokynmi, je na vlastnú a výlučnú zodpovednosť pracovníka.
• Tento produkt nesmú používať pacienti s históriou alergických reakcií na plasty.
• Iconic Original neobsahuje bisfenol A (BPA).
• Materiál pre retainery Iconic Alpha sa odporúča pre pacientov s bruxizmom. 

NEŽIADUCE REAKCIE
• Alergické reakcie. 

NÁVOD NA POUŽITIE
1) Iconic Original sa dodáva s teplovzdornou ochrannou fóliou na oboch povrchoch polovýrobku. Na dosiahnutie najlepších 

výsledkov odstráňte fóliu z povrchu polovýrobku, ktorý je v kontakte s teplom, a fóliu ponechajte na povrchu polovýrobku, 
ktorý je v kontakte s modelom. 



Hrúbka  Čas vákuového ohrievania*  Kód Biostar*  Drufomat*

0,75 mm (.030″)  25 sekúnd  113  55 sekúnd

1,0 mm (.040″)  35 sekúnd  133  65 sekúnd

1,5 mm (.060″)  45 sekúnd  153  80 sekúnd

*Po predhriatí stroja

 Tým sa zabráni potrebe izolovať model a zlepší sa priehľadnosť. Tým sa tiež vytvorí mikromedzera v tepelne tvarovanom 
strojčeku a predíde sa potrebe zakryť menšie zárezy.

2) Model by sa mal orezať do hĺbky 20 mm (3/4″) na výšku.
3) Odstráňte podnebie modelov s úplným oblúkom.
4) Vákuovo/tlakovo tvarujte pomocou stroja bežne používaného na tvarovanie za tepla.
5) Pred odstránením materiálu z modelu sa uistite, že Iconic Original vychladol. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite 

Iconic Tricutter DBL4-101/1063.
6) Z Iconic Original odstráňte teplovzdornú fóliu. 
7) Orežte a opracujte strojček podľa potreby. Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite leštiaci kotúč Iconic Polishing Disk 

4S04-1381. 

Čas ohrievania sa môže líšiť v závislosti od stroja. Ak sa Iconic Original neprispôsobí modelu, predĺžte čas ohrievania, kým 
nedôjde k úplnému prispôsobeniu.  Ak sa Iconic Original pri tepelnom tvarovaní „ohýba“, skráťte čas ohrievania, kým to 
neprestane.

PRI OHRIEVANÍ MATERIÁLU ICONIC ORIGINAL NEPREHÝBAJTE VIAC AKO 20 MM.

BEZPEČNÁ LIKVIDÁCIA 
• Použité zubné strojčeky možno považovať za biologické nebezpečenstvo. Dodržiavajte zákony, smernice, normy  

a usmernenia jednotlivých krajín týkajúce sa likvidácie použitých pomôcok. 

ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA STAROSTLIVOSTI O VÁŠ STROJČEK
• Po vyčistení zubov vyčistite hornú a spodnú časť retainera mäkkou zubnou kefkou.
• Retainer nečistite zubnou pastou, pretože to výrazne zníži jeho životnosť.
• Na čistenie retainera používajte studenú vodu. Retainer možno vyčistiť aj roztokom Retainer Brite alebo podobným 

čistiacim roztokom.
• Horúca voda retainer zdeformuje.
• Pred použitím a po ňom retainer dobre opláchnite a dôkladne osušte.
• S retainerom zaobchádzajte opatrne a keď ho nemáte v ústach, skladujte ho v puzdre na retainer.
• Pri odstraňovaní retainera vyvíjajte rovnaký tlak na všetky strany retainera – na tento účel sa odporúčajú zariadenia 

na vyberanie retainera.
• Ak strojček drží príliš pevne, nevyberajte ho nasilu, ale kontaktujte svojho ortodontológa alebo stomatológa.
• Pri nosení retainera nejedzte ani nepite, pretože kyseliny v jedle a nápojoch môžu značne znížiť jeho životnosť.


