Harvard Bite

Vinilpolisziloxán alapú harapásregisztráló anyag, vaníliaaromával
A Harvard Bite egy nagyon erős harapásregisztráló anyag vaníliaaromával a gyors és pontos
harapáslenyomat-rögzítéshez. A harapásregisztráló anyag addíciós térhálós vinilszilikon alapú. Az
önkeveredő automix-kartusból közvetlenül és buborékmentesen lehet a terméket a fogra applikálni.
A Harvard Bite egy permetezhető anyag harapás regisztrálásához, amely a harapás végső
beállításánál is alkalmazható. Akár kulcsanyagként is használható, pl. intraorális harapásrögzítőhöz.
Továbbá a Harvard Bite a harapásvilla-technikához is használható. A Harvard Bite a kiváló végső
keménysége miatt nagyon könnyen frézelhető, és nem törékeny.
A Harvard Bite tixotróp tulajdonságainak és az azzal szorosan összefüggő stabilitásának köszönhetően
nem folyik be az interdentális területekre, és egyszerűvé teszi a szájból való kivételt.
Indikációk
Harapáshelyzetek regisztrálására alkalmas anyag
Ellenjavallatok/Mellékhatások
Nem ismert.
Feldolgozás
1. Kartus előkészítése
A Harvard Dental International GmbH a Harvard Bite-ot kizárólag a Harvard Auto 1:1 O-Green típusú
keverőkanül használatával javasolja.
Tegye a kartust a kinyomó eszközbe, és távolítsa el a zárókupakot. Ahhoz, hogy az automix-kartusban
egyensúlyban legyen a bázis- és katalizátorpaszta, az első használat előtt nyomjon ki egy kis
mennyiségű pasztát a keverőblokkra, és dobja ki. Tegyen fel egy keverőkanült, és rögzítse azt 90°-ban
történő oldalirányú elcsavarással. Az anyag ezután közvetlenül felhasználható.
Megjegyzés:
A használt keverőkanül a következő applikációig zárókupakként szolgál. A kartust nem szabad újra az
eredeti kupakkal ellátni, mivel a kölcsönös kontamináció, és ezáltal a nem szándékos részbeni
kikeményedés nem zárható ki.
2. Feldolgozási idő:
Feldolgozási idő 23°C-on: 20 mp.
Ajánlott szájban maradási idő: 45 mp.
3. Harapásregisztráció:
Az automatikusan összekeveredett anyagot közvetlenül a rögzítendő okluzális felületre kell
applikálni.
20 mp után (feldolgozási ill. felhasználási idő 23°C-on) le kell zárni a harapást. 45 mp után az anyag
kikeményedik a szájban, és a regisztrátumot ki lehet venni.
Megjegyzés: ne használjon latex-kesztyűt, mivel az kontamináció akadályozhatja a polivinil kötési
reakcióját. A preparált fogat nem szabad latex-kesztyűvel megérinteni.
4. Artikulátor
A Harvard Bite exakt kontrollt tesz lehetővé a gipszmodell rögzítésekor az artikulátorban. A Harvard
Bite-ból készült regisztrátumot hónapokig lehet tárolni anélkül, hogy összezsugorodna.

Tárolás
Ne tárolja 25°C (78°F) felett!
Garancia
A Harvard Dental International GmbH garantálja, hogy ez a termék anyaghibáktól és gyártási hibáktól
mentes. A Harvard Dental International nem vállal további felelősséget, illetve garanciát az
eladhatóságra és az adott célra történő felhasználhatóságra. A felhasználó felelős a termék
alkalmazásáért és rendeltetésszerű használatáért. Ha a garanciaidőn belül károsodás tapasztalható a
terméken, a Harvad Dental International a termék javításában vagy cseréjében az Ön egyszeri igénye
és a Harvard Dental International egyszeri felelőssége áll fenn.
Felelősségkorlátozás
A felelősség alóli mentesítés törvényi keretein belül a Harvard Dental International GmbH semmilyen
felelősséget nem vállal a termék által okozott károkért vagy károsodásokért, irreleváns, hogy
közvetlen, közvetett, rendkívüli, kísérő- vagy követő kárról van szó, függetlenül a jogalaptól,
beleértve a garanciát, szerződést, gondatlanságot vagy szándékosságot.
Kizárólag fogorvosi használatra!
Gyermekektől elzárva tartandó!
A használati útmutatót a felhasználás időtartama alatt őrizze meg!
Cikkszám 7083700
Cikkszám 7096000

Harvard Bita 2 × 50 ml Automix-kartus, szín: sárga, vaníliaaroma, 12 db
keverőkanülel
Harvard Auto 1:1 O-Green, Utántöltő tasak, 50 db

