ΑΠΟΤΥΠΩΣΤΕ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΓΙΝΕΤΕ Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα εξελίσσεται
η ψηφιοποίηση στον οδοντιατρικό τοµέα, η λήψη
αποτυπωµάτων παραµένει και θα συνεχίσει να
χρησιµοποιείται συχνά στην καθηµερινή
οδοντιατρική πρακτική. Ανάλογα µε το
περιστατικό, η αποτύπωση µιας φάσης είναι
συχνά η προτιµώµενη µέθοδος επειδή είναι
εύκολη, γρήγορη και λιγότερο επιρρεπής σε
σφάλµατα. Η ∆ρ. Andrea Leyer, επιστηµονικός
εµπειρογνώµονας στην Kulzer, εξηγεί πώς οι
οδοντίατροι µπορούν να επιτύχουν ακόµα πιο
ακριβείς αποτυπώσεις ακολουθώντας µερικές
απλές και χρήσιµες συµβουλές.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Η τεχνική διπλής ανάµειξης είναι µια διαδικασία ενός χρόνου, χωρισµένη σε
δύο φάσεις. Ο τρόπος εκτέλεσης εξαρτάται από τον αριθµό των
παρασκευασµένων δοντιών. Εάν υπάρχει µόνο ένα παρασκευασµένο δόντι, ο
οδοντίατρος µπορεί πρώτα να γεµίσει το δισκάριο αποτύπωσης (Εικ. 1) µε
ένα παχύρρευστο υλικό, όπως το Variotime Heavy Tray. Έπειτα, ένα υλικό
υψηλής ή µέσης ρευστότητας (π.χ. Variotime Light ή Medium Flow)
τοποθετείται γύρω από το παρασκευασµένο δόντι.

Όπως η τεχνική διπλής φάσης έτσι και η τεχνική τύπου σάντουιτς είναι
µία διαδικασία ενός χρόνου και δύο φάσεων. ∆ιαφέρει ανάλογα µε το
υλικό που χρησιµοποιείται: Εδώ χρησιµοποιείται συνήθως ένα
εύπλαστο υλικό αποτύπωσης (π.χ. Variotime Easy Putty) ως υλικό
δισκαρίου. Στη συνέχεια, ένα επαρκές στρώµα λεπτόρρευστου υλικού,
π.χ. Variotime Medium Flow, εφαρµόζεται πάνω από το υλικό που έχει
τοποθετηθεί στο δισκάριο (Εικ. 3). Τα οφέλη της πρoσθήκης υλικού
γίνονται ιδιαίτερα εµφανή σε κλινικές καταστάσεις µε µεγάλες εσοχές.
Σε αυτές τις καταστάσεις, το παχύρρεστο υλικό δεν είναι ικανό να
φτάσει επαρκώς στις εσοχές, αλλά ωθεί το µέσης ρευστότητας υλικό
στις εσοχές που δεν µπορεί να το φτάσει από µόνο του.
Ωστόσο, φροντίστε να εξασφαλίσετε ότι το λεπτόρρευστο υλικό δεν
έχει πολύ χαµηλό ιξώδες. ∆ιαφορετικά θα µπορούσε να µετακινηθεί
πολύ εύκολα από το δισκάριο.

Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα παρασκευασµένα δόντια, ο
οδοντίατρος και ο βοηθός οδοντιάτρου πρέπει να εργάζονται
ταυτόχρονα καθώς χρειάζονται τον πλήρη χρόνο εργασίας του υλικού για
να καλύψουν όλα τα παρασκευασµένα δόντια και να γεµίσουν το
δισκάριο. Σε κάθε περίπτωση, για να εξασφαλιστεί ότι η αποτύπωση
είναι επιτυχής, είναι σηµαντικό να προσέχετε την ελάχιστη απόσταση
µεταξύ των τοιχωµάτων του δισκαρίου και της γνάθου / δοντιών - αυτή η
απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χιλιοστά. Γενικά, το δισκάριο
πρέπει να εισάγεται αργά στο στόµα. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη
προσαρµογή του υλικού αποτύπωσης και µειώνει τον κίνδυνο ζηµιάς του
λεπτόρευστου υλικού.

∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ: Η αργή τοποθέτηση του δισκαρίου µέσα
στο στόµα επιτρέπει τη βέλτιστη προσαρµογή του υλικού αποτύπωσης.

∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ: Για να αποφύγετε τις φυσαλίδες αέρα στην
περιοχή γύρω από την µασητική επιφάνεια, εφαρµόστε λεπτόρρευστο στην
µασητική επιφάνεια των µη παρασκευασµένων δοντιών (Εικ. 2).
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ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Η γρήγορη και απλή µονοφασική τεχνική είναι ιδιαίτερα κατάλληλη
για υπερουλικές παρασκευές ή για µεταβατικές και αποτυπώσεις
εµφυτευµάτων. Ένα υλικό αποτύπωσης µέτριας ρευστότητας (π.χ.
Variotime Monophase) χρησιµοποιείται συνήθως για να γεµίσει το
δισκάριο και να τοποθετηθεί γύρω από τα παρασκευασµένα δόντια
(Εικ. 4). Συνίσταται η χρήση ενός εξατοµικευµένου (ατοµικού)
δισκάριου ώστε να επιτευχθεί οµοιόµορφο πάχος υλικού και πίεση.
Το πλεονέκτηµά του έναντι των τεχνικών ενός χρόνου /δύο φάσεων,
είναι ότι χρησιµοποιείται µόνο µία ρευστότητα αποτυπωτικού υλικού,
εξαλείφοντας τυχόν αποτελέσµατα µετατόπισης που προκύπτουν
από υλικά διαφορετικών ρευστοτήτων.
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∆ΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ: Όταν πρόκειται για µεταβατικές ή
αποτυπώσεις εµφυτευµάτων, η σκληρότητα Shore A του υλικού
αποτύπωσης πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να διασφαλίζεται ότι
τα πρωτεύοντα τµήµατα / άξονες αποτύπωσης του εµφυτεύµατος θα
αποτυπωθούν σωστά.
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Εσείς γνωρίζατε ότι… οι σιλικόνες Α και C είναι δύο
διαφορετικοί τύποι σιλικόνης που δεν συγκολλώνται µεταξύ
τους; Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να συνδυάζονται στην
ίδια αποτύπωση.
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