
SR Triplex Hot 
Instrukcja stosowania 
 
Wprowadzenie 
Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania i zgodnie z nią postępować. 
 
Opis materiału 
Materiał SR Triplex Hot jest materiałem polimeryzującym w podwyŜszonej temperaturze, zawierającym PMMA, przeznaczonym do 
wykonywania protez techniką nakładania. Jest łatwy w pracy, a pacjentowi stwarza komfort dopasowania protezy. Ponadto materiał 
dostępny jest w postaci Ŝyłkowanej. W celu uzyskania najlepszych rezultatów naleŜy dokładnie przeczytać instrukcję stosowania. 
 
Skład (w % wagowo)  
SR Triplex Hot  
Proszek 
Polimetakrylan metylu 93,2 % 
Stearynian sodu  4,3 % 
Katalizator  1,8% 
Barwniki   0,7 % 
 
Płyn 
Metakrylan metylu  87,0 % 
Dimetakrylan  12,8 % 
Stabilizator  0,2 % 
 
Wskazania 
W technice nakładania do wykonywania: 
Protez całkowitych 
Protez częściowych 
Protez łączonych 
Podścieleń 
 
Przeciwwskazania 
Unikać bezpośredniego kontaktu nie spolimeryzowanego materiału ze środowiskiem jamy ustnej. 
 
Działania niepoŜądane 
Ogólne działania niepoŜądane nie są dotychczas znane. W pojedynczych przypadkach stwierdzono reakcje alergiczne na polimetakrylan 
metylu. W przypadku stwierdzonej alergii na jakikolwiek ze składników materiału SR Triplex Hot naleŜy zrezygnować z zastosowania tego 
materiału. 
Zalety 
Łatwość w uŜyciu. 
Stabilność kształtu i koloru. Zgodność kolorów z kolorami materiału SR Triplex Cold. 
Zgodność kolorów z kolorami materiałów SR Ivocap ProBase. 
Zgodność z normą EN ISO 1567, Typ l, Klasa 1. 
Ekologiczny system opakowań. 
 
Sposób postępowania 
Wyparzoną i wilgotną powierzchnię modelu gipsowego pokryć dwiema warstwami materiału izolującego Separating Fluid, pozostawić 
model do wyschnięcia. Dla zapewnienia dobrego połączenia z podstawą protezy naleŜy schropowacić zęby i zwilŜyć je monomerem. 
 
W puszce zalać model woskowy gipsem. Powierzchnię modelu gipsowego pokryć dwukrotnie płynem izolującym. Dokładnie 
schropowacić zęby i zwilŜyć je monomerem. 
 
Dozowanie 
Idealny stosunek składników dla jednej protezy: 
23,4 g polimeru (proszku): 10 ml monomeru (płynu) 
Z uŜyciem systemu dozowania. 
Jedna proteza: Polimer: dwie podziałki na miarce dla polimeru. Monomer: 10 ml. 
Dwie protezy: Polimer: trzy podziałki na miarce dla polimeru. Monomer: 20 ml. 
 
Zintegrowany system dozowania 
Zastosowanie zintegrowanego systemu dozowania zapewnia idealną proporcję składników i minimalny skurcz podczas polimeryzacji 
materiału SR Triplex Hot. Na cylindrze do polimeru są zaznaczone ilości dla jednej lub dwóch protez średniej wielkości. Podziałka 
dozownika z miarką do monomeru odpowiada mililitrom. 
 
W celu idealnego dozowania naleŜy zachować zalecane proporcje. Zbyt duŜa zawartość monomeru zmienia kolor i właściwości 
materiału. Dodatkowo polimeryzacja nie jest całkowita. MoŜe to powodować podraŜnienie błony śluzowej. 
 
Mieszanie 
Dokładnie wymieszać proszek z płynem w odpowiednich proporcjach za pomocą szpatułki. Następnie mieszaninę pozostawić w zamkniętym 
naczyniu, w temperaturze pokojowej (23 °C) przez 5-10 minut. 
Dokładnie wymieszać proszek i płyn. 
 
 



Czas pracy  
W momencie gdy, materiał uzyska konsystencję ciasta i nie przylepia się do palców, moŜna dalej nim pracować przez około 20 minut w 
temperaturze 23°C 
Czas uzyskania konsystencji ciasta i czas pracy zaleŜy od temperatury pomieszczenia. 
Umieszczenie puszki w prasie hydraulicznej 
NałoŜyć odpowiednią ilość materiału o konsystencji ciasta do ciepłej i pokrytej materiałem izolującym puszki polimeryzacyjnej. OstroŜnie 
zamknąć puszkę i umieścić w prasie hydraulicznej pod ciśnieniem 80 barów. Zacisnąć puszkę za pomocą klamry. 
 
Utrzymywać ciśnienie. 
 
Polimeryzacja 
Polimeryzację naleŜy przeprowadzić w podwyŜszonej temperaturze według jednej z poniŜszych metod. 
Metoda standardowa (metoda zalecana) 
Puszkę w ramce umieścić w naczyniu z zimną wodą. Wodę podgrzać do temperatury 100 °C. Wrzenie utrzymywać przez 45 minut. 
Alternatywna metoda polimeryzacji 
Puszkę w ramce umieścić w naczyniu z wrzącą wodą i utrzymywać wrzenie przez 20 minut. 
 
Alternatywn ą metodę polimeryzacji moŜna stosować tylko w przypadku wykonywania protez małych i średniej wielkości. Grubość 
warstwy nie moŜe przekroczyć 1 cm. 
 
PodwyŜszenie temperatury polimeryzacji zmniejszy ilość monomeru resztkowego pozostałego po polimeryzacji. Zaleca się 
standardowy sposób polimeryzacji dla uzyskania minimalnej ilości monomeru resztkowego. 
 
Chłodzenie 
Puszkę polimeryzacyjną pozostawić w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Następnie całkowicie ją ostudzić przez zanurzenie w zimnej 
wodzie. 
 
Otwieranie puszki i opracowanie protezy 
Otworzyć wystudzoną puszkę i usunąć gips. Sprawdzić protezę w zgryzie. Następnie opracować i wypolerować protezę na wysoki połysk 
ogólnie przyjętymi metodami. 
 
MoŜliwości naprawy i korekty prac wykonanych z materiału SR Triplex Hot 
Korekty i naprawy protez, wykonanych z materiału SR Triplex Hot, moŜna wykonać za pomocą materiałów SR Triplex Cold lub ProBase 
Cold. NaleŜy dokładnie schropowacić frezem odpowiednie powierzchnie i zwilŜyć je monomerem. Naprawę prac wykonanych z materiału 
SR Triplex Hot naleŜy wykonać techniką nalewania. 
 
 
OstrzeŜenia 
- Monomer zawiera metakrylan metylu. 
- MMA jest materiałem łatwopalnym (temperatura zapłonu +10 °C). 
- Monomer podraŜnia oczy, skórę i drogi oddechowe. 
- Kontakt ze skórą moŜe powodować uczulenie. 
- Monomer przechowywać z dala od źródła ognia. Nie palić. 
- Nie wylewać monomeru do kanalizacji. 
- Zapobiegać przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. 
 
Warunki przechowywania 
- Pojemniki z monomerem naleŜy przechowywać wciemnym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu w temperaturze 12-28 "C. 
- Nie stosować materiału po upływie daty waŜności. 
- Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
Opakowania 
Trial Package 100 g polimeru, 50 ml monomeru, 1 system do dozowania 
Standard Package 1 kg polimeru, 500 ml monomeru     
 
Laboratory Package 5 kg polimeru, 2500 ml monomeru 
 
Zestawy uzupełniające 
Monomer  500 ml, 2500 ml, 5000 ml 
Polimer  1000 g, 5000 g, 10000 g 
 
Nazwy wszystkich wymienionych produktów są znakami towarowymi firmy lvodar AG. 
Rodzaje opakowań są róŜne w zaleŜności od krajów. NaleŜy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy lvoclar w celu uzyskania 
informacji. 
 
Materiał został przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu naleŜy ściśle przestrzegać Instrukcji uŜycia. 
Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania Instrukcji lub stosowania niezgodnie z podanymi w 
instrukcji wskazaniami. UŜytkownik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych celów l za jego uŜycie w kaŜdym innym 
przypadku nie wyszczególnionym w instrukcji. Opis produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są wiąŜące. 
 


