
FAQs

Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για την 
 κατασκευή προσωρινών εργασιών

Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένα στρώμα επιχρίσματος (smear
layer) στην επιφάνεια των προσωρινών εργασιών, αμέσως μετά

την κατασκευή τους;
Ναι, η παρουσία οξυγόνου κατά τη διάρκεια του φωτο- ή χημικού πολυμερισμού, αναστέλλει τον
πολυμερισμό στην επιφάνεια. Έτσι δημιουργείται ένα επιφανειακό στρώμα επιχρίσματος που
ονομάζεται στρώμα αναστολής οξυγόνου.

Πρέπει να αφαιρέσω το στρώμα αναστολής οξυγόνου;
Πριν από την υπερβολική αφαίρεση, το κολλώδες επίχρισμα πρέπει να αφαιρεθεί με οινόπνευμα
για να διευκολυνθεί η διαδικασία τροχίσματος.  Επιπλέον, ένα υπολειμματικό στρώμα
επιχρίσματος μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορο αποχρωματισμό της προσωρινής εργασίας και
δυσάρεστη γεύση για τον ασθενή.

Πώς μπορώ να επιδιορθώσω μια μικρή ατέλεια αμέσως μετά την
κατασκευή;

Όσο το στρώμα αναστολής οξυγόνου (επίχρισμα) βρίσκεται στην επιφάνεια της προσωρινής
εργασίας, μπορεί να προστεθεί επιπλέον υλικό (υλικό προσωρινών ή ένα φωτοπολυμεριζόμενο
υλικό υψηλής ρευστότητας) για να επιδιορθώσει μικρά κενά ή ατέλειες.



Πώς μπορώ να επιδιορθώσω μια προσωρινή αποκατάσταση
από ρητινώδες υλικό στεφανών & γεφυρών  που έχει σπάσει

όσο ήταν τοποθετημένο στο στόμα του ασθενούς;

Μια προσωρινή εργασία μπορεί να χρησιμεύσει και ως κλινική επαλήθευση του σχεδίου της
αποκατάστασης. Επομένως, μια σπασμένη προσωρινή εργασία μπορεί να αποτελεί ένδειξη ώστε
να επανεξεταστεί το σχέδιο της παρασκευής και της προσωρινής αποκατάστασης.
Για την επιδιόρθωση, αδροποιήστε την επιφάνεια της σπασμένης περιοχής με μια λεπτόκοκκη
εγλυφίδα καρβιδίου διπλής κοπής για να αυξήσετε τη μηχανική συγκράτηση. Για να ενισχυθεί
επιπλέον η συγκόλληση, εφαρμόστε και φωτοπολυμερίστε ελαφρώς έναν συγκολλητικό
παράγοντα, π.χ. Gluma Bond Universal, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Για μικρές
επιδιορθώσεις, είναι κατάλληλες σύνθετες ρητίνες υψηλής ρευστότητας, όπως π.χ. Charisma Flow.
Το πλεονέκτημα του υλικού υψηλής ρευστότητας και ροής είναι ο ευκολότερος χειρισμός του,
δηλαδή η ακριβέστερη δοσολογία και η έναρξη της διαδικασίας πολυμερισμού μέσω
φωτοπολυμερισμού. Για μεγάλες επιδιορθώσεις συνιστάται ένα υλικό προσωρινών  στεφανών και
γεφυρών  ή, εάν είναι απαραίτητο, η δημιουργία μιας νέας προσωρινής εργασίας. 

Γιατί είναι απαραίτητη η εκροή υλικού από τις φύσιγγες πριν
από την αρχική χρήση; 

Για τεχνικούς λόγους, το επίπεδο πλήρωσης των δύο θαλάμων αυτόματης ανάμειξης προσωρινών
υλικών δύο συστατικών, μπορεί να διαφέρει ελαφρώς. Έτσι, οι περισσότεροι κατασκευαστές
συνιστούν την εκροή υλικού από τη φύσιγγα πριν από την πρώτη χρήση για να διασφαλιστεί ότι και
οι δύο πάστες ρέουν ομοιόμορφα.

Πώς μπορώ να κατασκευάσω μια προσθετική εργασία με
προσωρινό υλικό, όταν δεν υπάρχει παλαιότερη;

Στην περίπτωση αυτή, η άμεση μέθοδος δεν είναι κατάλληλη. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιείται είτε η
έμμεση μέθοδος είτε η μικτή διαδικασία. Χρησιμοποιώντας την έμμεση μέθοδο, η προσωρινή
αποκατάσταση, κατασκευάζεται πλήρως στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο με βάση ένα ανατομικό
εκμαγείο. Αργότερα, ο οδοντίατρος αναγομώνει την προσωρινή εργασία στο στόμα του ασθενούς.
Στη συνδυαστική μέθοδο, τα δόντια που λείπουν αντικαθίστανται από ακρυλικά τεχνητά δόντια
οδοντοστοιχίας και στερεώνονται με κερί. Κατά τη διαδικασία αυτή κατασκευάζεται μια μήτρα, την
οποία ο οδοντίατρος μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα για την κατασκευή της προσωρινής
αποκατάστασης στο στόμα του ασθενούς.



Βήμα-βήμα οδηγός εφαρμογής

Αξιοπιστία στις προσωρινές αποκαταστάσεις

Το Prevision Temp είναι ένα αυτοπολυμεριζόμενο υλικό δύο συστατικών σε φύσιγγα αυτόματης
ανάμιξης, για προσωρινές στεφάνες και γέφυρες, το οποίο διατίθεται σε φύσιγγες 10:1. Οι

άριστες μηχανικές του ιδιότητες επιτρέπουν ασφαλές και αισθητικό αποτέλεσμα για ένα άνετο
χρονικό διάστημα μέχρι την κατασκευή της τελικής εργασίας.


