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Prevue

Vízben oldódó, porcelánhéj-bepróbáló
paszta rendszer
Használati utasítás
A Prevue porcelánhéj-bepróbáló paszta rendszer
az INSURETM porcelánhéj-beragasztó rendszerrel együtt használandó.
A Prevue vízben oldódó bepróbáló paszta rendszer használatával elfelejtheti a találgatást a porcelán és indirekt héj színválasztásánál. A Prevue bepróbáló paszta 7 árnyalata pontosan megfelel
az INSURETM Bonding System színárnyalatainak, és puszterral könnyen eltávolítható a héjakról és
a fogról. A héjakat megtöltjük Prevue-vel, majd a fogakra helyezzük, ami komplett vizualizációra ad
lehetőséget a páciens számára a héjak színét illetően. Ha a héjak színe módosításra szorul, a héjak
könnyedén eltávolíthatók és annak belső matt felülete, valamint a fog vízzel lemosható. A héjakat aztán újra megtöltjük másik Prevue pasztával, vagy pasztakeverékkel, mindaddig, míg elérjük a kívánt
színt.
A Prevue-vel nincs többé hibás színértékelés, vagy fárasztó cement lemosogatás. A páciens garantáltan elégedett lesz, mivel a megfelelő színhatást tudjuk elérni egyenként is az összes héj esetében. A Prevue vízben oldódó bepróbáló paszta új dimenziót nyit a porcelánhéjak tökéletes szín-elérése terén!
1. Válassza ki a megfelelő Prevue árnyalatot vagy keveréket a színmeghatározáshoz.
(Írja fel, hogy melyik héjhoz milyen arányú színkeveréket használt.)
2. Töltse fel teljesen a héjak belső, matt felületét Prevue-vel.
3. Tisztítsa és szárítsa meg mindazon fogakat, melyekre héj kerül, de NE savazza a zománcot és NE
kondícionálja a dentint.
4. Helyezze a héjakat a fogakra és enyhe nyomással tegye pontosan a helyére. A széleken túlcsorduló Prevue-t távolítsa el.
5. Ültesse fel a pácienst, vagy kérje meg, hogy álljon fel és vizsgálják meg a színhatást különböző
fényforrásoknál: nappali fényben, rendelői megvilágításnál, stb.
6. Ha a szín megfelelő, válassza a Prevue-árnyalatnak megfelelő INSURE Bonding resin vagy
resinkeverék árnyalatát. Például a Clear Prevue paszta a Clear INSURE bonding resinnek felel meg.
7. Ha a szín nem megfelelő, válasszon másik Prevue pasztát, vagy pasztakeveréket.
8. Távolítsa el a héjakat a fogakról. Erőteljes vízsugárral vagy levegővel tisztítsa meg őket és a
fogakat.
9. Ismételje a 1-6 lépéseket a kívánt szín eléréséig.
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