RIBBOND MEREVÍTŐROST RENDSZER
Mire való? Általános jellemzők.
A merevítőszalagok kompozíciós tömőanyagokkal és híd készítésére szolgáló
kompozitokkal együtt alkalmazva azokat ellenállóbbá teszik.
Ultra magas molekulasúlyú polietilén rostból (UHMWPE) egy szabadalmaztatott eljárással
(keresztcsomózású zártöltés) szövött szalagcsalád, melyet hideg gázplazma kezeléssel
tesznek alkalmassá, hogy összekössön a bondokkal és akrilátokkal.
Típusai - azok jellemzői és alkalmazása
Classic: A Classic család 0,35 mm vékony, különböző szélességű szalagokból áll.
Szélesség választék: 2mm, 3mm, 4mm, 7mm, 9mm
THM: (Thinner and Higher Modulus of elasticity, azaz vékonyabb, de nagyobb elaszticitási modulusa van) Ez a család fele olyan vékony mint a Classic (0,18mm) de ugyanolyan erős.
Szélesség választék: 1mm (ez az Orthodontic), 2mm, 3mm, 4mm
ULTRA: A THM továbbfejlesztett változata, mindössze 0,12 mm vastag.
Szélesség választék: 1mm (ez az Orthodontic), 2mm, 3mm, 4mm
Triaxial: Két fajta található a Triaxial családban: a THIN (vékony) és a DENSE (sűrű).
Ez a szalagcsalád sokkal vastagabb, mint a többi. Nagy terhelésnek kitett rágófogtáji hidak belső
merevítésére szolgál.
Triaxiál

THM 3mm
THM Orthodontic

Jellemző javallatok:
- fogszabályozás után a visszarendeződés elkerülésére merevítőként a fogakra ragasztva
- meglazult fogak merevítő sínezésére
- direkt hidak belső merevítése
- indirekt hidak belső merevítése
- direkt inlay hidak belső merevítése
- indirekt inlay hidak belső merevítése
- nagyon kevés foganyag esetén a nagyméretű tömések belső ún. intrakoronális merevítése
- akár kihúzott fogakat is visszaerősíthetünk ezzel az eljárással
- foghúzás után azonnali ideiglenes fogmű készítése
Kiszerelés, utánrendelés:
- Egy darabos kiszerelésben árusítjuk: 22 cm hosszú szalag
- Classic kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- THM kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- ULTRA kit: 3x22 cm szalag (2mm, 3mm 4mm), haszn. ut., olló, ónfólia
- Triaxial kit: 2 thin és 2 dense szalag
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Rövid használati utasítás a
Ribbond merevítőrost szalagokhoz

A szalag előkészítése:
- a szalagot műszerrel (pl.: csipesz) vegye ki a tasakból
- vágja le a kellő hosszúságú szalagot - a készletben található ónfólia, vagy egy
alumínium fólia csík felpróbálása a fogakra segít a hossz lemérésében
- mindig zárja vissza egy gemkapocs segítségével a szalag tasakját
- itassa át bonddal a kívánt hosszúságú szalagot: a Cosmedent Complete töltetlen rezin
(kék üveg) ideálisan alkalmazható erre a célra.
- a bond NEM LEHET ÖNSAVAZÓ, csak hagyományos!
- a felesleges bondot fújja vagy itassa le
- itassa át a szalagot folyékony kompozittal - a legjobb eredményt a különlegesen erős
Renamel Microhybrid Flow-tól vagy az Insure-tól remélheti
A fogak előkészítése:
A fogakat az adhéziós beragasztás szabályai szerint kell előkészíteni.
- savazza, majd bondozza a fogfelszíneket a bond és tömőanyag gyártójának utasításai
szerint. MOST MÉG NE VILÁGÍTSA MEG!
- helyezzen tömőanyagot (NEM flow-t) a megerősíteni kívánt fogakra, és ebbe nyomja
bele a szalagot.
- adaptálja a szalagot szorosan a fogfelszínekre és a fogközökbe.
- célszerű foganként polimerizálni a tömőanyagba fektetett szalagot. A polimerizálni nem
kívánt részeket ideiglenesen alumínium fóliával védheti a fénytől.
- a szalag-tömőanyag kompozíciót polimerizálja a szokásos fénnyel és a tömőanyag
gyártójának leírása szerinti időtartamokkal.
- végleges sínezéshez két rétegben helyezzen el a fogakon szalagot. A második réteg
nem megy be a fogközökbe
- borítsa a szalag felszínét rendes vagy folyékony tömőanyaggal, mivel a Ribbond nem
polírozható
- gyémánttal távolítsa el a felesleges kompozitot, majd polírozza
- az esetlegesen exponálódott Ribbond szálakat ismét borítsa nomál kompozittal, mivel a
szalag nem polírozható
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