
Изплакнете и подсушете. 

Поставете ецващ гел върху зъбната повърхност и интерпроксималните пространства на 
зоната за шиниране, като следвате инструкциите на производителя. 

Обработете леко зъбната повръхност с диамантен борер. 
За краткотрайни шини (напр. при травми) тази стъпка не е необходима.

Изолирайте интерпроксималните пространства с клинчета.

Изолирайте работното поле с кофердам. 

Полирайте повърхността с несъдържаща флуор паста.

Измерете необходимата дължина на лентата с помощта на дентален восък, 
конец или др.



Важни забележки:
- Шината не трябва да пречи на оклузалния контакт. Фиксирането на лентата на отделни места с течен композит не 
осигурява достатъчна връзка със зъбната повърхност. Фиксирайте лентата по цялата й дължина.   
Гореописаната процедура се отнася за повръхностно фиксирани шини. За по-добро шиниране на пародонтологично
компрометирани зъби, може да се направи интракоронарна шина. Процедурата е същата, като при повърхностните, 
с изключение на стъпката по подготовка на повърхността за шиниране. Ширината на улея трябва да бъде достатъчна за 
поспоставяне на лентата, имайте предвид ширината на Dentapreg SFM – 2 mm.

Завършена шина.

Полирайте повърхостта на шината. 

Отстранете излишъка от композит. 

Фотополимеризирайте композита, съгласно инструкциите на производителя. 

Покрийте цялостно лентата със слой течен или C&B композит. 
Ако шинираните зъби нямат контакт помежду си, изградете такъв с C&B композит.

Фотополимеризирайте лентата в продължение на 40 секунди на зъб. 
Може да използвате Dentapreg Shield за протекция на останалата част от лентата.

Свалете предпазното фолио на лентата. 
Поставете лентата върху композита и я адаптирайте към зъбната повърхност. 
Може да използвате Dentapreg Fork за лесна адаптация. 

Поставете тънък слой C&B композит (приблизително 0,5 mm). Не фотополимеризирайте!
При краткотрайно шиниране (напр. при травми) може да се използва течен композит.

Извадете лентата от блистера и срежете желаната дължина с обикновена ножица. 
Не пипайте лентата с ръце и не използвайте ръкавици с талк. Върнете неизползваната 
лента в блистера и го поставете в светозащитната кутия. Съхранявайте на тъмно, 
за предпочитане в хладилник. Можете да съхранявате до 4 седмици без промяна 
в качествата на лентата.

Фотополимеризирайте съгласно инструкциите на производителя. 

Поставете тънък слой адхезив върху ецваната повърхност. 


