
KIINNITYSOHJE



HYVÄ OIKOMISHOIDON AMMATTILAINEN, 

Kiitos, että valitsit MEMOTAINin®. Olemme koonnet tähän yksityiskohtaiset ohjeet, joiden 

avulla voit kiinnittää MEMOTAIN®-retentiolangan asianmukaisesti.

Ohje yläleukaan: Tarkista MEMOTAINin® kiinnittämisen jälkeen purentapaperilla, onko 

kiinnityskohdissa kontakteja ja poista ne tarvittaessa.

Mikä muovi? MEMOTAIN®-retentiolankojen kiinnittämiseen voidaan käyttää yleisesti 

markkinoilla olevia hammashoidon komposiittimuoveja. Varmista, että kiinnityskohdan ja 

hampaan välisestä rajasta tulee mahdollisimman sileä.

Juokseva komposiitti (flow): Nämä komposiitit antavat potilaalle sileältä ja miellyttävältä 

tuntuvan pinnan.

Yhdistelmämuovit: Nämä muovit kestävät suuren täyteainepitoisuutensa vuoksi 

paremmin hankausta kuin flow, mutta tuntuvat kielellä karheammalta. Karheutta voidaan 

vähentää levittämällä päälle kerros sidosainetta.

Muut ohjeet: Kun teet linguaalista retentiota, huomaathan poistaa huolellisesti vanhat 

kiinnitysainejäämät ennen jäljennöksen ottoa.

Parhain terveisin 

Dr. Pascal Schumacher

DR. PASCAL SCHUMACHERIN MATERIAALISUOSITUKSET
(käyttöjärjestyksessä)

• Hiekkapuhalluslaite: AD Systemsin Micro Etcher

• Alumiinioksidi: RØNVIG Dentalin 50 μm (tärkeä keraamisilla ja metallipinnoilla)

• Etsausgeeli: Henry Scheinin 40 %:n fosforihappo (REF 102-6893 tai REF 102-5823)

• Fluorivetyhappo: Ultradentin Porcelain Etch REF/UP 405 (keraamipinnoille)

• Sidosaine (primeri):  Reliance Orthodonticsin Assure® Plus (kaikille pinnoille)  

• Muovi: Kulzerin Venus Diamond Flow

VINKKINI  SINULLE



PUHDISTUS

Poista tämän jälkeen plakki 

kiillotusharjalla ja kiillota 

lopuksi kumikärjellä. 

HIEKKAPUHALLUS

Ennen MEMOTAIN®-

retentiolangan asennusta 

hampaiden linguaalipinnat 

on puhdistettava 

huolellisesti. Poista 

ensin hammaskivi 

ultraäänilaitteella 

(kiillotustahnat eivät sovellu 

tähän tarkoitukseen). 

Vinkki: Hiekkapuhaltimen 

tai AirFlow’n® käyttö 

parantaa kiinnityskohdan 

kestoa.

ETSAUS, HUUHTELU JA 

KUIVAUS

Etsaa kaikki tarvittavat 

hampaat 37 % fosforihapolla. 

Huomioi valmistajan 

ilmoittama vaikutusaika! 

Huuhtele etsausgeeli vaiku-

tusajan jälkeen.
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LAADUNVARMISTUS: 

Tarkista ennen asennusta 

MEMOTAINin® istuvuus mallille. 

Käytä tarvittaessa apuna oheista 

kohdistusopasta.



PRIMERI

Varmista linguaalipintojen 

optimaalinen kuivuus 

kiinnityksen aikana. 

DryFieldin® tai muiden 

apuvälineiden käyttö kielen 

pitämiseen pois tieltä 

takaa erinomaiset tulokset. 

Levitä sen jälkeen sidosaine 

(primeri) käsiteltäville 

linguaalipinnoille. Huomaa 

valmistajan ilmoittama 

levitys- ja kovetusaika!

ASETTAMINEN

Aseta MEMOTAINin®    

viejän avulla potilaan

suuhun. Ohjaa varovasti 

viejää hampaan kärkien 

päälle ja tarkista sen 

jälkeen istuvuus. 

ANKKURIHAMPAIDEN 

KIINNITYS JA KOVETUS

Levitä muovi 

ankkurihampaisiin ja 

muovaa nämä sondilla. 

Kiinnityskohdat on 

tehtävä riittävän suuriksi 

ja tasaisiksi. Kerroksen 

paksuuden on oltava 

vähintään 1 mm. Koveta 

kiinnityskohdat lopuksi UV-

valolla.
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VIEJÄN POISTAMINEN

Varmista, että käytettävissäsi 

on sopiva instrumentti niin, 

että voit pitää kiinni  

MEMOTAINista®

(ligatuurainstrumentilla, 

täppäimellä tai sondilla) 

samalla, kun poistat 

retentiolangan viejän.

MUIDEN HAMPAIDEN 

KIINNITYS JA KOVETUS

Toista vaihe 6 lopuille 

hampaille. Huomaa 

tarkistaa mahdolliset 

kontaktit yläleukaan. 

TÄYDELLISESTI 

ISTUVA MEMOTAIN®-

RETENTIOLANKA!

Tarkista lopuksi tarvittaessa 

sondilla, onko muovi 

peittänyt retentiolangan 

tasaisesti. Viimeiseksi 

voit vielä varmistaa, ettei 

kiinnityspinnoilla ole 

kontakteja ja tarvittaessa 

poistaa ne.
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CA DIGITAL – digitaalisen 
oikomishoidon kumppanisi 
 
CA DIGITAL GmbH

Walder Strasse 53

40724 Hilden, Saksa

Puhelin: +49 2104 800 41-00

Faksi: +49 2104 800 41-99

info@ca-digit.com

ortomat.ca-digit.com


