
Aditivní silikonová otiskovací hmota pro registraci skusu. Polyvinysiloxan. 
Pouze pro profesionální použití. 

ItalDent s.r.o. | Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8 | TEL: 233 55 20 22 |www.italdent.cz | info@italdent.cz 

 

APLIKACE 

Oklurest se adiční silikonová otiskovací hmota (polyvinylsiloxan) určená zvláště pro přesnou registraci skusu v ortodoncii, registrační klíče 

pro ortognátní registrace, maxilární registrační klíče pro pozici centrální linie, erupce a ektopické erupce, registrace skusu pro 

cefalometrické analýzy, které vyžadují CAD skenování. 

VLASTNOSTI 

 Lze skenovat opticky / laserem / dotykově. 

 Snadná a bezpečná manipulace díky dvojité kartuši 1:1. 

 Maximální kontrola během aplikace. 

 Tixotropní. 

 Přijatelná viskozita pro pacienta. 

 Přesná reprodukce detailů. 

 Krátká doba tuhnutí. 

 Minimální rozměrové odchylky otisků. 

 Snadné přemisťování skusových registrátů mezi modely. 

 Možno frézovat a jakkoliv obrušovat díky docílené tvrdosti Shore A 95. 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

Vložit kartuši do zásobníku (1) a po sejmutí uzávěru opakovaným stlačením páky vytlačit z obou trysek malé množství silikonu (2). Nasunout 

míchací kanylu. Páku aktivovat silou do doby než se vytlačí silikon z míchacích kanyl. Aplikovat Oklurest přímo a bez přerušení na okluzní 

plochy zubů (3). Poté požádat pacienta, aby skousl s maximální interkuspidací (4) a protože je silikon příjemný pro pacienta, skousne 

přirozeným způsobem a bez námahy. Vyčkat na kompletní vytvrdnutí a sejmout otisk. 

Tixotropní konzistence Oklurestu usnadňuje kontrolu a zamezuje nežádoucímu vtlačení silikonu do podsekřivých oblastí a stékání během 

nanášení na oblouky nezávisle na použité metodě (okluzálně nebo vestibulárně). 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Uvedené časy v tabulce nahoře mohou být ovlivněny následujícími faktory: 

 Změna teploty materiálu a/nebo prostředí (vyšší teplota zkracuje časy, nižší teplota je prodlužuje).  

 Vlhkost. 

Zabránit přímému a nepřímému kontaktu s latexovým koferdamem., rukavicemi a/nebo s materiály obsahujícími latex. Kontakt s latexem 

zabraňuje tvrdnutí polyvinylsiloxanu. Dobře umýt ruce a používat vinylové nebo nitrilové rukavice. 

Opláchnout otisk dostatečným množstvím vody a okamžitě vydezinfikovat. 

Skladovat otisk v pokojové teplotě bez zvláštních opatření vyjma zabránění mechanickému poškození/stresu. 

Pro správné skladování nepoužitého materiálu v kartuši ponechat nasazenou míchací kanylu do příštího použití. Před nasazením nové 

kanyly je nutné se ujistit, že silikon vytéká z trysky. Zůstane-li kartuše nepoužitá po delší dobu, může se tryska ucpat ztvrdlým silikonem. 

V takovém případě je nutné zatvrdlou část opatrně odstranit z trysky pomocí tenkého nástroje a poté nasadit novou směsnou kanylu. 

DALŠÍ DOSTUPNÉ SILIKONY 

Ordinační: SILAXIL kondenzační silikon, GHENESIL adiční silikon. 

Laboratorní: ERGASIL kondenzační silikon, ERGAMIX a XILGUM adiční silikony. 

ZÁRUKA 

Firma LASCOD SpA ručí za kvalitu vlastních produktů a zavazuje se je nahradit do data expirace kdykoliv se zjistí závady ve výrobě. LASCOD 

SpA není zodpovědný za přímé, nepřímé a náhodné vady, nebo za vady způsobené nesprávným použitím. Před použitím je nutné 

zkontrolovat vhodnost produktu. 
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