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Ενδείξεις
Πολύ ελαστική σιλικόνη δύο μερών για την κατασκευή μάσκας 
απομίμησης ούλων σε εκμαγεία με κινητά κολοβώματα.

Οδηγίες

1) Ετοιμάστε το γύψινο εκμαγείο.

2) Πριν κόψτε τα κολοβώματα πάρτε ένα αποτύπωμα με την 
εύπλαστη σιλικόνη Fegura® Sil Putty. Αποτυπώστε επίσης και τα 
παρακείμενα δόντια.

3) Κόψτε και τροχίστε τα κολοβώματα.

4) Δημιουργήστε τροχίζοντας το αποτύπωμα, κανάλια για την 
εισαγωγή της σιλικόνης και ένα κανάλι διαφυγής στο πίσω μέρος. 
Ελέγξτε την εφαρμογή.

5) Προσεκτικά τοποθετήστε το διαχωριστικό μέσα στο αποτύπωμα
και βάλτε το στο εκμαγείο.

6) Βάλτε τα φυσίγγια του Fegura® Sil Gingi στο πιστόλι καθώς και
τους αναμικτήρες με τις μύτες. Εάν χρειαστεί μπορείτε να 
κοντύνετε τα ρύγχη έτσι ώστε να εφαρμόζουν απόλυτα στο κανάλι.

Σημείωση: Αρχίστε αμέσως την διαδικασία όταν όλα είναι έτοιμα 
και αφήστε τους αναμικτήρες πάνω στα φυσίγγια μέχρι την 
επόμενη χρήση.

7) Τοποθετήστε το Fegura® Sil Gingi μέχρι να γεμίσει και βγουν οι
περίσσιες του υλικού. Αφήστε να πήξει για 10 λεπτά.

8)  Προσεκτικά βγάλτε το αποτύπωμα και κόψτε τα κανάλια.

Πληροφορίες κινδύνου
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια μη πολυμερισμένου υλικού. Το 
Fegura® Sil Gingi μπορεί να ερεθίσει. Μετά την επαφή με τα μάτια
πλύντε με άφθονο νερό, σε περίπτωση σοβαρού ερεθισμού 
συμβουλευτείτε γιατρό.     

Αποθήκευση
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5 - 25°C
Διάρκεια ζωής: δες ημερομηνία λήξης στα φυσίγγια

Συσκευασία 
2010 Fegura® Sil Gingi  Σετ
2011 Fegura® Sil Gingi 2 x 50gr  φυσίγγια, 

12 αναμικτήρες + 12 ρύγχη
2012 Fegura® Sil Gingi διαχωριστικό 15ml
2013 Fegura® Sil Gingi 40 αναμικτήρες + 40 ρύγχη
2014 Fegura® Sil Gingi πιστόλι 

Αυτό το υλικό έχει σχεδιασθεί για χρήση από οδοντοτεχνίτες και σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές από λανθασμένη 
χρήση ή χρήση που δεν περιγράφεται στις οδηγίες. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να 
ελέγξει, εάν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια διαφορετική χρήση, ειδικά εάν 
αυτή η χρήση δεν περιγράφεται στις οδηγίες. 
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Ενδείξεις
Ελαστική σιλικόνη δύο μερών για την κατασκευή μάσκας απομίμησης 
ούλων σε εκμαγεία με εμφυτεύματα.
* άμεση μέθοδος 

Οδηγίες

1) Απομονώστε την περιοχή του αποτυπώματος, όπου θα 
αναπαραχθούν τα ούλα, με κερί εγκυβωτισμού.

2) Μετά τοποθετήστε προσεκτικά το διαχωριστικό.

3)  Βάλτε τα φυσίγγια του Fegura® Sil Gingi Extra hard στο πιστόλι 
καθώς και τους αναμικτήρες με τις μύτες. Εάν χρειαστεί μπορείτε να 
κοντύνετε τα ρύγχη έτσι ώστε να βγαίνει περισσότερη σιλικόνη

4) Τοποθετήστε σιγά-σιγά τη σιλικόνη. Η ρευστότητα του υλικού, το 
επιτρέπει να τρέξει ακόμα και σε δύσκολες περιοχές. Ο χρόνος 
επεξεργασίας είναι 2 λεπτά. Χρόνος πήξης 15 λεπτά.

Σημείωση: Αρχίστε αμέσως την διαδικασία όταν όλα είναι έτοιμα και 
αφήστε τους αναμικτήρες πάνω στα φυσίγγια μέχρι την επόμενη 
χρήση.

5) Κατασκευάστε το εκμαγείο ως συνήθως. Διαχωριστικό δεν είναι 
απαραίτητο, αφού το Fegura® Sil Gingi Extra hard  είναι συμβατό με
την γύψο.

6) Μετά την πήξη της γύψου, βγάλτε προσεκτικά το εκμαγείο μαζί με 
την μάσκα από το αποτύπωμα. 

7) Το Fegura® Sil Gingi Extra hard μπορεί κοπεί με κοφτερό μαχαίρι
ή να τροχιστεί.

Πληροφορίες
Οι μάσκες απομίμησης ούλων φτιαγμένες από Fegura® Sil Gingi 
Extra hard έχουν σταθερότητα στις διαστάσεις τους. Λόγω της 
σκληρότητας του υλικού χρειάζεται προσοχή κατά το βγάλσιμο του 
εκμαγείου από το αποτύπωμα για να μην σπάσει κομμάτι της 
σιλικόνης.

Αποθήκευση
Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5 - 25°C
Διάρκεια ζωής: δες ημερομηνία λήξης στα φυσίγγια

Συσκευασία 
2015 Fegura® Sil Gingi Extra hard Σετ
2011 Fegura® Sil Gingi Extra hard 2 x 50gr  φυσίγγια, 

12 αναμικτ. + 12 ρύγχη
2012 Fegura® Sil Gingi διαχωριστικό 15ml
2013 Fegura® Sil Gingi 40 αναμικτ. + 40 ρύγχη
2014 Fegura® Sil Gingi πιστόλι 
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