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FLUORESCENTNÍ PRYSKYŘICE PRO ESTETICKÉ DOČASNÉ NÁHRADY 

 
1. Zhotovení voskového předtvaru   Biokompatibilní * 

         Netoxická * 
         Nealergická * 
         Zabraňuje usazování plaku * 
         Fluorescentní * 
 
 
 

2. Nanesení dentinu – technika silikonové matrice 3. Zářezy pro sklovinu 
                                a technika s kyvetou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Opalescence a charakterizace    5. Nanesení skloviny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Leštění 
 
 
      Sortiment barev a tekutin: 
       
      Dentiny: UD0, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), 
       UD4 (A4), UD5 (A5) 
      Opákní dentiny: DOL (světlý), DOD (tmavý) 
      Modifikátory: MO (oranžový), MY (žlutý) 
      Univerzální skloviny: UE1, UE2, UE3 
      Opalescentní skloviny: modrá, šedá, transparentní, bílá 
      Růžová pryskyřice pro částečné náhrady a papilu 
      Tekutina polymerující za studena 100 ml 
      Tekutina polymerující za tepla 100 ml, pro techniku s matricí 
      Tekutina polymerující za tepla 100 ml, pro techniku s kyvetou 
      Světlem polymerující tekutina 10 ml 

 
* Test cytotoxicity v přímém kontaktu s buňkami ASTM F 813-83 a s agarovou difúzí ASTM f895-84 s extrakcí testů. Test iritace a 

alergické citlivosti dle Buchlera, OECD 406-92 a DIR CEE 93/21 
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(CZ) ČESKY – Návod k použití 
 
Laboratorní případ názorně zobarazuje techniku použití pryskyřice ke zhotovení dočasného estetického můstku. 
 
Odlít model z tvrdé sádry typu IV. Zhotovit voskový předtvar pomocí bílého neutrálního vosku (Flex-e-z) sloužící ke správné analýze 
morfologie. Zhotovit dvě silikonové matrice – lingválně a vestibulárně (pomocí TEMP-SILIC PUTTY). Tato matrice poslouží k přesnému 
“odlití” pryskyřice. Izolovat model, nanést dentinovou hmotu ve vybrané nasycenosti. 
Dale se opracuje dentinové tělo tak, aby: 
- vznikl prostor k nanesení jednotlivých charakterizací (možné použít barvy khaki, orange, brown k zhotovení chromatických variací, 
white brown2 a blue ke zhotovení intenzivních znaků a charakterizací 
- vznikl prostor k nanesení opalescence na incizální hranu (Temp Clear, Blue, White smíchaných s TEMPLC) 
- vznikl prostor k pokrytí dentinového těla základní sklovinnou hmotou 
Odlít sklovinnou hmotu (3 univerzální skloviny s odlišnými hodnotami jasu). UE1 – nizká hodnota jasu pro starší věk, UE2 – střední 
hodnota jasu pro zuby dospělých, UE3 – vysoká hodnota jasu pro mladé zuby. Použít stejnou techniku jako při zhotovování základního 
dentinového těla pomocí silikonové matrice. Po správné a důkladné polymeraci přistoupit k vlastnímu povrchovému obroušení a leštění 
(použít TEMP STICK lešticí pastu, nebo TEMPPOL lešticí tekutinu pomocí Enamel Plus Shiny filcového kotoučku nebo kozího chlupu. 
Speciální opacita dentinu a translucence skloviny zdůrazní přirozený kontrast mezi oběma. Sklovinné tělo usnadňuje přirozenou 
glazuru dokončené dočasné  korunky, která je z estetického hlediska velmi blízká keramické rekonstrukci. 
 
Enamel plus Temp může být použit jak v laboratoři, tak i v ordinaci. Nepřímou metodou v laboratoři: diagnostickým voskem nebo 
pomocí termoplastických matric. Přímou metodou v ústech pacienta: silikonovým otiskem nebo předformovanou korunkou. 
 
Poměr míchání: 2:1 (prášek:tekutina) 
Doba míchání:  cca 2 minuty 

 
Prášek: 

1 růžová pryskyřice pro částečné náhrady či papilu 
7 dentinů: UD0, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5 (A5) 
4 modifikátory & opákní dentiny: MY, MO, DOL, DOD 
4 opalescentní & intenzivní skloviny: transparentní, šedá, modrá, bílá 
3 vnější univerzální skloviny: UE1, UE2, UE3 
 
Tekutiny: 

POLYMERUJÍCE ZA STUDENA: aplikace cca 6 minut na modelu (v ústech 3,5 minuty. Delší expozice může zapřičinit podráždění 
pulpy). Elastická fáze: cca 1,5 minuty. Konečné vytvrzení: cca 2 minuty. Upozornění: Enamel plus Temp lze vytvrdit v ústech nebo 
mimo ústa (zůstatkový monomer méně než 0,8 %). Doporučuje se konečné vytvrzení po dobu 3 minut pod tlakem 2-3 bar v horké 
vodě. 
 
POLYMERACE ZA TEPLA: Doba zpracování 4 minuty. Aplikace: cca 9 minut na modelu.Doba polymerace 20 minut při 95°C pod 
tlakem 2-3 bar. 
 
KYVETA: Doba zpracování 20 minut. Doba polymerace: 30 minut při 100°C pod tlakem v kyvetě. 
 
POLYMERACE ZA SVĚTLA: Doba zpracování 3-5 minut. Doba polymerace: velmi slabou vrstvu 3 minuty v halogenní polymerační 
pícce (nebo 4 krát 40 sekund). 
 
Opákní: 

Univerzální prášek (A2) nanést na kovovou strukturu pomocí světlem polymerující tekutiny. Doba polymerace: velmi tenké vrstvy 5 
minut 
 
Technické parametry: 

- vysoká přesnost nanesení 
- snadno opravitelné 
- krémová konzistence, bez bublin, hrubě elastická struktura 
- neobsahuje cadmium, neobsahuje terciální aminy, udržuje stabilní barvy 
 
Fyzikální vlastnosti:   za tepla    za studena 

- tvrdost podle Vickerse    150 MPa   140 MPa 
- pevnost v ohybu   60 N/mm2   75 N/mm2 
- modul elasticity    2300 N/mm2   2300 N/mm2 
- absorpce vody    21,2 µg/mm3   21,2 µg/mm3 
- zbytkový monomer po polymeraci  < 0,8 %    0,8 % 
 
Upozornění: 

Tekutina obsahuje metylmetakrylát, dráždivý a hořlavý. Neinhalovat páru. Dráždí oči a pokožku. Držet z dosahu dětí. Skladovat do 
30°C (kromě světlem polymerující tekutiny 25°C). Nepoužívat po době expirace. 
 
Výrobce: 

GDF GmbH, Dieselstrasse 5-6, Rosbach, D-61191, Německo   
Distributor: 

ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 18100, Praha 8 
 


