
Instrukcja użycia. 

System formówek sekcyjnych The Composi-Tight ® 3D Fusion™ jest zaprojektowany do tworzenia ciasnych, 

anatomicznych punktów stycznych w II klasie uzupełnień kompozytowych. Profilowe formówki tworzą 

prawidłową anatomię zęba podczas pracy z trzema pierścieniami. 

Instrukcje dla użytkownika. 

Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie www.garrisondental.com/patents 

Niesterylne, tylko RX, zawsze używaj koferdamu. 

 

Instrukcja dotycząca sterylizacji i czyszczenia: 

Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™ Pierścienie: Usuń wszystkie widoczne zanieczyszczenia. Nie używaj 

roztworów zawierających aceton lub keton. Tylko sterylizacja w autoklawie. 

Composi-Tight® 3D Fusion™ formówki: Formówki to artykuły jednorazowego użytku. Zaleca się sterylizację 

przed użyciem i można ją przeprowadzić za pomocą autoklawu. 

Instrumenty i kleszcze: Narzędzia mogą być sterylizowane w autoklawie lub sterylizowane na zimno. 

Composi-Tight® 3D Fusion™ Kliny: Kliny są jednorazowego użytku. Nie wkładać do autoklawu. 

 

Pełne instrukcje dotyczące sterylizacji można znaleźć pod adresem: garrisondental.com / sterylizacja 

 

Technika wykonywania wypełnień kompozytowych kl. II za pomocą pierścieni 
Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft Face™ 
 

1) Założyć koferdam. Izolacja obszaru pomaga zapobiegać zakażeniom. Podobnie jak w przypadku wielu 

zabiegów stomatologicznych, zapobieganie aspiracji małych części i przedmiotów jest bardzo ważne. 

 

2) Umieść FenderWedge® aby wstępnie oddzielić i zabezpieczyć sąsiedni ząb. (rysunek 1) Przygotuj ząb 

poprzez preparacją klasy II. Kiedy etap przygotowania jest zakończony, usuń FenderWedge® i umieść 

swoją formówkę. 

 

3) Umieść formówkę Composi-Tight® 3D Fusion ™. Wybierz formówkę najbardziej zbliżoną do wysokości 

okluzyjno-dziąsłowej zęba. Wypustka Grab-Tab powinna być skierowana w stronę brzegu zgryzowego i 

może być zagięta nad sąsiedni ząb po umieszczeniu. (rysunek 2) 

 

4) Włożyć klin Composi-Tight® 3D Fusion ™. Trzymaj palec na formówce aby zapobiec wypadnięciu klina 

formówki podczas wkładania. Zaklinuj mocno, ponieważ kompozyt umieszczony w ubytku może 

spowodować wypchnięcie opaski. (rysunek 3) 

 

5) Nałożyć pierścień Composi-Tight® 3D Fusion ™ Soft Face ™. Wybierz 

pierścień, który jest odpowiedni dla odbudowywanego zęba. Załóż za pomocą kleszczy do umieszczania 

pierścieni * Composi-Tight 3D Fusion ™.  Umieść go na klinie. (rysunek 4) 

 

6) Bardzo ważne: dociśnij formówkę do zęba na taką wysokość jaką ma być punkt styczny z sąsiednim 

zębem.  



7) Użyj preferowanego systemu wiążącego zgodnie z instrukcją użycia danego  producenta. Użyj swój 

ulubiony kompozyt zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

8) Zdejmij pierścień, klin i formówkę 

 

9) Wykonturuj i wypoleruj uzupełnienie. 

 

Układanie pierścieni i uzupełnień MOD 

Pierścienie Composi-Tight® 3D Fusion ™ Soft-Face ™ z pomarańczową i niebieską końcówką 

są ustawione pod kątem, aby umożliwić układanie ich „jeden na drugim”  do wykonywania odbudowy typu  

MOD i wielu innych.(rysunek 5)  

 

* (Numer katalogowy kleszczy Garrison to FXP01 Composi-Tight® 3D Fusion ™ Kleszcze do zakładania pierścieni zapewniają bezpieczniejsze 

trzymanie pierścieni i zapewniją  wystarczającą siłę do otwarcia pierścieni. UWAGA: Większość kleszczy do koferdamu nie otworzy 

poprawnie pierścieni Composi-Tight® 3D Fusion ™, aby umożliwić ich umieszczenie). 

 

 

 


