
•  •  •  •  •  •  •  •
•  •  •  •  •  •  •  •i Αποτύπωση

Πώς να χρησιμοποιείτε το CA37 - Cavex Impressional για να παίρνετε
αλγινικά αποτυπώματα

• Διατηρείστε το αλγινικό δροσερό και στεγνό,
κατά προτίμηση στο ειδικό δοχείο φύλαξης
αλγινικού της Cavex το οποίο κλείνει
αεροστεγώς. Ανακινήστε πριν τη χρήση ή
καλύτερα ανακατέψτε τη σκόνη με τη σπάθη.

• Βάλτε την ακριβή ποσότητα νερού και
σκόνης αλγινικού: 1 δόση σκόνη σε 15,3 ml
νερού. 
Χρησιμοποιείστε το δοσίμετρο της σκόνης και
του νερού που διατίθονται στη συσκευασία. 
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε νερό σε
θερμοκρασία δωματίου – για να είστε βέβαιοι
για το σωστό πολυμερισμό του αλγινικού. 

• Διατηρείστε το νερό στο δοχείο του
δοσομετρητή σε θερμοκρασία δωματίου.
Μπορείτε να επιταχύνετε τον πολυμερισμό
χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και να τον
επιβραδύνετε βάζοντας κρύο νερό.

• Αναμίξτε με τη σπάθη το νερό και τη σκόνη
του αλγινικού, σχηματίζοντας ένα απαλό,
ομοιογενές μίγμα χωρίς να σβολιάσει. Για να
το επιτύχετε αυτό, αρχικά προσθέστε νερό
στη σκόνη καθώς ανακατεύετε το μίγμα (5-10
δεπτερόλεπτα). Έπειτα ανακατέψτε το μίγμα
δυνατά (15-20 δεπτερόλεπτα). Στη συνέχεια
χτυπείστε το μίγμα στα τοιχώματα του μπωλ
ανάμιξης, απομακρίνετε όσο περισσότερο
αέρα μπορείτε και ανακατέψτε το αλγινικό
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα (περίπου
για 10 δεπτερόλεπτα).

• Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα,
χρησιμοποιείστε ένα ευλύγιστο μπωλ ανάμιξης
και μια άκαμπτη σπάθη. Το ευλύγιστο μπωλ
ανάμιξης διευκολύνει την εφύγρανση όλης της
σκόνης αλγινικού, ενώ η άκαμπτη σπάθη ασκεί
την απαιτούμενη αντίσταση, ώστε να γίνει μια
λεία, γρήγορη ανάμιξη.

Αν θέλετε πληροφορίες για την πλήρως
αυτόματη συσκευή ανάμιξης, ζητείστε από την
εταιρεία το φυλλάδιο του Cavex Algimax.

Γεμίστε το αποτυπωτικό δισκάριο με το υλικό
και βάλτε το στο στόμα ασκώντας ελαφρά
πίεση. Αφήστε να πολυμεριστεί ενδοστοματικά
για τουλάχιστον 1 λεπτό (Γρήγορη πήξη) ή 1,5
λεπτό (Κανονική πήξη).

• Έπειτα ξεπλύνετε το αποτύπωμα με κρύο
νερό βρύσης. Απομακρύνετε την περίσσεια
νερού (χτυπώντας το στην παλάμη σας), αλλά
να μην το αφήσετε τελείως στεγνό (ποτέ να
μην το στεγνώνετε).

• Ρίξτε το γύψο περίπου 15 λεπτά μετά τη
πλύση του αποτυπώματος.

Φύλαξη, καθυστέρηση της παρασκευής
του εκμαγείου

• Αν δεν μπορείτε να ρίξετε τα εκμαγεία
αμέσως, φυλάξτε τα σε μια πλαστική σακούλα.
Η ποσότητα του νερού που βρίσκεται πάνω
στο αποτύπωμα εξασφαλίζει την απαιτούμενη
100% σχετική υγρασία. Ποτέ να μην καλύπτετε
το αποτύπωμα με βρεγμένη πετσέτα γιατί
μπορεί να απορροφήσει το νερό και να
διογκωθεί.

• Ρίξτε το γύψο μέσα σε 48 ώρες από τη λήψη
του αποτυπώματος.
Πριν ρίξετε το γύψο, βρέξτε το αποτύπωμα με
τρεχούμενο νερό για λίγο και απομακρύνετε
πάλι τις περίσσειες.

• Ένα αποτύπωμα με Cavex CA37 ή
Impressional  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την κατασκευή εκμαγείου δύο φορές. Εν τω
μεταξύ, θα πρέπει να φυλαχθεί όπως έχει ήδη
περιγραφεί.

Απολύμανση – αποτελεσματική και
κλινικά αποδεκτή

Για να παρεμποδίσετε τις μολύνσεις στην
οδοντιατρική πράξη και στο οδοντοτεχνικό
εργαστήριο, προτείνεται η εμβάπτιση των
αποτυπωμάτων αλγινικού στο ImpreSafe
3 λεπτά.

Η διαδικασία:
• Ξεπλύνετε το αποτύπωμα προσεκτικά με

τρεχούμενο νερό.

• Βάλτε ολόκληρο το αποτύπωμα και το
αποτυπωτικό δισκάριο (περιλαμβάνοντας τη
λαβή του) στο απολυμαντικό διάλυμα για 
3 λεπτά.

• Ξεπλύνετε πάλι το αποτύπωμα προσεκτικά με
τρεχούμενο νερό. Απομακρύνετε το
επιπλέον νερό (χτυπώντας το στην παλάμη
σας), αλλά αφήστε κάποια υγρασία στην
επιφάνεια.




