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1. Pradinė situacija 2. Pasitarus su pacientu 
atliekamas 
pavaškavimas

3. Į metalinį 
(neperforuotą) 
šaukštą įdėkite 
EXACLEAR

7. Kad ant gretimų 
dantų nepatektų 
kompozito- juos 
izoliuokite

8. Ėsdinkite dantį 9. Vadovaudamiesi 
gamintojų nurodymais 
užtepkite jungiamosios 
medžiagos

10. Sukietinkite šviesa 11. Į burnos ertmę įdėkite 
silikoninį gidą ir per 
išgręžtas skyles 
įšvirkškite Gænial 
Universal Injectable

12. Per silikoninį gidą 
sukietinkite 
restauraciją. Nuimkite 
jį ir peiliuku pašalinkite 
medžiagos perteklių

13. Poliruokite grąžteliais 
bei tarpdantinėmis 
juostelėmis

14. Poliravimą užbaikite 
taurelėmis

15. Rezultatas

4. Ant pavaškuoto 
modelio uždėkite 
šaukštą su EXACLEAR 
ir palaukite, kol 
medžiaga sukietės (7’). 
Iš šaukšto išimkite 
silikoninį atspaudą

5. Silikoniniame gide 
adatiniu grąžteliu 
išgręžkite skyles

6. Užtikrinkite, kad skylės 
būtų šiek tiek didesnės 
nei kompozito švirkšto 
antgaliukas

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite instrukcijas

INJEKCINIO RESTAURAVIMO TECHNIKOS VADOVAS



INJEKCINIO RESTAURAVIMO TECHNIKOS VADOVAS

Klinikiniai patarimai

• Įsitikinkite, jog aplink preparaciją silikoninio gido storis būtų apie 3-4 mm.
• Per stipriai nespauskite silikoninio gido, kad kandamieji kraštai pasidengtų tinkamu medžiagos sluoksniu.  

Taip išvengsite gido plyšimų ar deformacijų.
• Skylių formavimui EXACLEAR atspaude naudokite adatinės formos grąžtelius.
• Pozicionuokite skyles ties kiekvieno danties kandamojo krašto viduriu, pusiaukelėje nuo distalinio link medialinio krašto, 

ir suformuokite šiek tiek didesnes nei kompozito švirkšto antgaliukas ertmes, kad jis lengvai ir pilnai pro jas pratilptų.
• Gręždami stenkitės nepažeisti silikoninio gido vestibuliarinių paviršių, kad išsaugotumėte informaciją apie vaškavimo 

metu suformuotą paviršių.
• Kitą skylutę padarykite netoli danties kaklelio, kad išeitų oras ir išvengtumėte burbuliukų susiformavimo.  

Ji taip pat pagelbės didelio perpildymo atveju.
• Jei tik įmanoma izoliacijai naudokite koferdamo sistemą. Krūminių dantų restauravimo atvejais, tai padaryti neturėtų būti 

sudėtinga, kadangi restauracijos kraštai dažniausiai virš dantenų.
• Kaklelių srityje patrumpinkite silikoninį gidą, kad jis užsidėtų tinkamai be jokio tempimo ar spaudimo ties koferdamo kraštais.
• Silikoninis gidas turi būti pakankamai platus ir apimti mažiausiai po du dantis iš kiekvienos restauruojamo danties pusės. 

Tai užtikrina gido stabilumą dedant jį į burnos ertmę ir norimo galutinio estetinio rezultato pasiekimą.
• Įšvirkškite šiek tiek gausesnį medžiagos kiekį, kad užtikrintumėte tinkamą nedidelių plyšelių bei tarpdančių atstatymą.
• Pertekliaus pašalinimui naudokite #12 nr. peiliuką.

Rekomenduojama paprastoms procedūroms:

• Kompleksiniam dantų morfologijos atstatymui
• Nusidėvėjusių dantų restauravimui
• Dantų estetikos atkūrimui
• Okliuzinio aukščio atstatymui
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