
1612 София, ул. Юнак 24                     e-mail: office@excelldent-bg.com    
тел: 02 986 35 68,  0888 527090, 0885 221 245                                                                     www.excelldent-bg.com   

 

DENTAPREG® PFM 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕНТИ ЗА ПРЕДНИ МОСТОВЕ 

                                                 

1. Почистете и подгответе опорните зъби.                    

2. Измерете необходимата дължина на лентата с помощта на дентален восък, конец или др. Лентата трябва да 
покрива приблизително 2/3 от короната на опорните зъби. 

 

3. Осигурете сухо работно поле. Изолирайте го с кофердам. 

4. Обработете леко зъбната повърхност с диамантен борер.  

 
5. Нанесете ецващ гел върху подготвената зъбна повърхност, следвайки инструкциите на производителя. 

 

6. Изплакнете добре и подсушете. 

 
7. Нанесете адхезив върху подготвената зъбна повърхност.  

8. Фотополимеризирайте съгласно инструкциите на производителя.  
 

9. Поставете тънък слой течен композит ( приблизително 0,5 mm). Не фотополимеризирайте! 
 
10. Извадете лентата от блистера и срежете желаната дължина с обикновена ножица. Свалете предпазното 
фолио. 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  2 седмици без промяна в качествата на лентата.  
 
11. Поставете лентата върху течния композит и адаптирайте. Лентата трябва да бъде разположена в средата на 
бъдещия мост. Не поставяйте лентата близо до венеца, за да може да се  почиства мястото под моста. 

 
12. Фотополимеризирайте лентата в продължение на 40 секунди. 

13. Покрийте цялата лента с течен композит, включително интерпроксималните пространства. 
Фотополимеризирайте течния композит съгласно инструкциите на производителя. 
 
14. Изградете моста чрез наслояване на C&B композит или течен композит , съгласно инструкциите на 

производителя.   
 

15. Завършете моста, полирайте. 

 

Следващите стъпки описват процедурата в кабинета. Вие можете да работите индиректно на модел: 

Вземете отпечатък с алгинат и направете модел. Подгответе моста на този модел. Процедурата е същата както и при 

директна изработка на моста. Когато мостът е готов,  залепете го за подготвените зъби с цимент. Работата върху 

модел е по-лесна и удобна в сравнение  с директната изработка и крайният резултат  ще бъде  по-прецизен и 

естетичен.  


