
Завършена шина.

Полирайте повърхостта на шината. 

Отстранете излишъка от композит. Оформете оклузалния контакт. 

Фотополимеризирайте композита, съгласно инструкциите на производителя. 

Покрийте цялостно лентата със слой течен или C&B композит. Оптималната дебелина на слоя 
композит в оклузалния контакт е 2 mm. Внимавайте интрепроксималните пространства да 
останат свободни.

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

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

Поставете тънък слой C&B композит (приблизително 0,5 mm). Не фотополимеризирайте!

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. 

Изплакнете и подсушете. 

Поставете ецващ гел върху зоната за шиниране, като следвате инструкциите на производителя.

Направете легло на шината с помощта на диамантен борер. 
За постигане на най-добра адхезия е препоръчително леглото да бъде в емайла и 
ръбовете му да са скосени.

Изолирайте работното поле с памучни ролки или кофердам. 

Полирайте повърхността с несъдържаща флуор паста. 

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



- Препоръчителна е работа с ръкавици без талк.

- Лентата трябва да бъде изцяло покрита с композит. 

- Шината не трябва да пречи на оклузалния контакт. 

- Фиксирането на лентата на отделни места с не осигурява достатъчна връзка със зъбната повърхност. 
Фиксирайте лентата по цялата й дължина.   

- Ако липсва контакт между шинираните зъби, изградете такъв с композит.

- Препо- Препоръчителна е работа с C&B композит.  За временни решения, може да се използва и течен композит. 

Препоръки

Изградете короната с композит съобразно предпочитаните методи. За армиране на короната може да ползвате ленти Dentapreg UFM. 
Необходимо е да поставите ленатата върху слой композит, да я адаптирате върху зъбната повърхност и да полимеризирате за 40 сек. 
Изградете короната от композит, оформете оклузалните контакти и полирайте.

За отстраняване на Dentapreg анатомични щифтове, използвайте установените процедури за сваляне на фиброглас щифтове.

Полимеризирайте щифта и цимента за поне 40 сек.

Поставете внимателно лентата в канала и почистете излишъка от цимент.

Използвайте нисковискозен двойно полимеризиращ цимент. Подгответе канала съобразно 
инструкциите на производителя на цимента. Поставете избрания цимент в канала с помощта на 
интраорална канюла. Започнете запълването от апекса и продължете, докато запълните целия канал. 
Не използвайте каналопълнители, защото те ускоряват полимеризацията на цимента и скъсяват 
времето за работа. Нанесете тънък слой цимент и върху лентата.

Проверете дължината на канала, като поставите лентата в него. Ако е необходимо, 
срежете излишъка с ножица. 

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.

Измерете дължината на канала с гутаперкав щифт или пародонтална 
сонда, вземайки предвид височината на короната. 

За по-лесно поставяне в канала, скосете края на лентата с помощта на остра ножица. 

Промийте канала с вода и подсушете внимателно с хартиен щифт. Осигурете сухо 
работно поле. Изолирайте го с кофердам.

Отстранете гутаперката от пулпната камера, използвайки подходящ размер
NiTi инструмент. Всички каналопълнежни материали трябва да се отстранят на 
разстояние до 3-5 мм от апекса.


