POLSKI

TEMPORARY CB RESIN

Instrukcja użytkowania
Poniższa instrukcja użytkowania dotyczy biokompatybilnego fotopolimeru
Formlabs Temporary CB Resin (A2, A3, B1, C2 według klasycznego systemu
odcieni VITA*). Zawiera ona również podstawowe informacje na temat
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Więcej szczegółów na ten temat można
znaleźć w karcie charakterystyki dostępnej na stronie internetowej dental.formlabs.
com. Więcej informacji na temat użytkowania tego materiału można uzyskać od
Formlabs.
Data opracowania: 07.05.2020 PRNT-105521 Wersja: 00

Symbole i informacja o producencie
: Trzymać z dala od światła

: Termin przydatności do użycia

słonecznego
: Należy zapoznać się z

: Ostrzeżenie

instrukcją użytkowania
LOT

: Kod partii

: Numer katalogowy
28 ºC

: Producent

: Wartość graniczna temperatury

4 ºC

: Zgodność europejska

: Wyrób medyczny

: Data produkcji

: Tylko do użytku profesjonalnego

BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Brema, Niemcy
Tel. +49.421.20.28-0
Faks +49.421.20.28-100

Wyprodukowano dla: Formlabs Inc.
35 Medford Street, Suite #1,
Somerville, MA
Tel. 617.702.8483

*Ten symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki niepowiązanej z Formlabs Inc.

1. Wprowadzenie i wskazania dotyczące stosowania
WSKAZANIA
Temporary CB Resin to światłoutwardzalne, swobodnie płynące tworzywo
sztuczne na bazie estrów kwasu metakrylowego służące do wytwarzania
tymczasowych koron i mostów, wkładów, nakładów i licówek.
Przeciwwskazania: Odnotowano przypadki alergii na jeden lub więcej składników.
W razie wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy zbadać i wykluczyć
alergię na podstawie specjalnego testu. Produkt Temporary CB Resin powinien
być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z koronami i mostami
tymczasowymi. Wszelkie odstępstwa od niniejszej instrukcji obsługi mogą
mieć negatywny wpływ na chemiczną i fizyczną jakość tworzyw sztucznych
wykonanych z produktu Temporary CB Resin.

2. Uwagi szczególne od producenta
INFORMACJA
Parametry urządzenia zostały zweryfikowane na podstawie poniższych
parametrów drukarki.
WYMAGANIA
Wszystkie stosowane akcesoria muszą być przeznaczone wyłącznie do użytku
z produktem Temporary CB Resin. W celu zapewnienia pełnej zgodności
i biokompatybilności produkt Temporary CB Resin wymaga zastosowania
specjalnego zbiornika na żywicę, Stainless Steel Build Platform, stacji Form Wash
oraz Finish Kit, których nie należy używać z innymi żywicami.

ZALECANE PARAMETRY DRUKU I DRUKARKI 3D
a. Sprzęt:

Drukarka 3D SLA Formlabs
• Długość fali lasera: 405 nm
• Zbiornik na żywicę Form 2 Resin Tank LT lub zbiornik na żywicę
Form 3 Resin Tank V1
• Wyłącznie Stainless Steel Build Platform
b. Oprogramowanie: Formlabs PreForm
• Import pliku STL
• Ręczne lub automatyczne obracanie i pozycjonowanie
• Ręczne lub automatyczne generowanie podpór
c. Parametry druku
• Grubość warstwy: 50 µm
• Optymalna orientacja: orientacja pozioma, płaszczyzna okluzyjna skierowana
w stronę platformy roboczej
• Korony, wkłady, nakłady, licówki: Minimalna grubość ściany: 1,0 mm
• Mosty:
		
1. Minimalna grubość ściany:
		
• 1,0 mm (przód)
		
• 1,5 mm (tył)
		
		

2. • 12 mm² (przód)
• 16 mm² (tył)

		

3. Maks. długość konstrukcji w przypadku mostów – 7 elementów

		

4. Dowieszka – maks. jedna szerokość zęba trzonowego

d. Z
 alecane wyposażenie do obróbki poprocesowej wydruków:
• Formlabs Form Wash
• Alkohol izopropylowy (IPA) ≥ 99%
• Formlabs Form Cure
• Aparat piaskujący
• Zalecany materiał do perełkowania – Perlablast® micro* (BEGO Co.)
• Finish Kit
• Pasty i narzędzia do kompozytów stomatologicznych

*Ten symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki niepowiązanej z Formlabs Inc.

3. Zagrożenia i środki ostrożności
ZAGROŻENIA
Temporary CB Resin zawiera polimeryzowane monomery, które mogą powodować
podrażnienia skóry, alergiczne reakcje skórne, poważne podrażnienie oczu,
podrażnienie dróg oddechowych lub inne reakcje alergiczne u osób wrażliwych. W
przypadku kontaktu żywicy ze skórą należy dokładnie umyć skórę wodą z mydłem.
Jeśli w wyniku kontaktu z częściami wydrukowanymi przy użyciu Temporary CB
Resin wystąpi jakikolwiek dyskomfort lub niekorzystny wpływ na zdrowie, należy
zaprzestać stosowania tego materiału.
Szczegółowe informacje na temat postępowania z Temporary CB Resin można
znaleźć w karcie charakterystyki oraz na stronie Formlabs.com.
1.

Kontakt z oczami: Może powodować poważne podrażnienie oczu. Jeśli
podrażnienie oczu będzie się utrzymywać, należy zgłosić się do lekarza.

2. Kontakt ze skórą: Może powodować podrażnienie lub reakcje alergiczne skóry.
W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki należy zgłosić się do lekarza.
3. Kontakt przez drogi oddechowe: Może powodować podrażnienie dróg
oddechowych. Należy unikać wdychania mgły, oparów i aerozoli tej żywicy.
4. Kontakt przez drogi pokarmowe: Nie dopuścić do połknięcia nieutwardzonej
lub utwardzonej żywicy. W razie przypadkowego połknięcia należy
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ i zwrócić się o pomoc medyczną.
5. Środki ochronne: Podczas używania Temporary CB Resin należy nosić odzież
ochronną, okulary ochronne i rękawice nitrylowe.
6. Środowisko: Może powodować szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
Unikać uwolnienia do środowiska.
7. Utylizacja: Zawartość i kartridż usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zawartość: Produkty estryfikacji 4,4’-izopropylodifenolu, kwasu
oksyetylenowanego i 2-metyloprop-2-enowego, silanizowane szkło dentystyczne,
metylo-benzoilomforman, tlenek difenylo(2,4,6-trimetylo- benzoilo)fosfiny.
Całkowita zawartość wypełniaczy nieorganicznych (wielkość cząstki 0,7 µm)
wynosi 30–50% objętości.
OSTRZEŻENIE
		Wydrukowane części należy myć rozpuszczalnikiem w odpowiednio
wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiedniej masce i rękawicach
ochronnych.

1. Przeterminowany lub niewykorzystany produkt Temporary CB Resin należy
usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
2. Alkohol izopropylowy (IPA) należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. P
 rocedura wykonywania odbudowy zęba
przy użyciu produktu Temporary CB Resin
Przed użyciem nowego kartridża z produktem Temporary CB Resin należy nim
mocno wstrząsnąć. Temporary CB Resin w zbiorniku na żywicę nie wymaga
zmieszania przed drukowaniem, jeśli produkt nie był używany przez okres maks.
jednego miesiąca, gdyż substancje stałe (wypełniacze) w materiale nie osiadają.
A. DRUKOWANIE I OBRÓBKA POPROCESOWA
1.

Konfiguracja: Umieść kartridż z żywicą, Stainless Steel Build Platform i
kompatybilny zbiornik na żywicę w drukarce 3D Formlabs.

2. Drukowanie:
a. Przygotuj zadanie drukowania przy użyciu oprogramowania PreForm.
Zaimportuj plik STL odbudowy zęba. Określ poziomą orientację plików z
płaszczyzną okluzyjną zwróconą w stronę platformy roboczej i wygeneruj
podpory. Zalecenia dotyczące orientacji druku i umieszczania podpór
można znaleźć w szczegółowych instrukcjach dotyczących produktów na
stronie support.formlabs.com.
b. Prześlij zadanie drukowania do drukarki. Aby rozpocząć drukowanie,
wybierz zadanie drukowania z menu drukowania. Postępuj zgodnie z
podpowiedziami lub dialogami wyświetlanymi na ekranie drukarki. Drukarka
automatycznie wykona wydruk.
3. Mycie: Odbudowy wydrukowane przy użyciu produktu Temporary CB Resin
należy umyć za pomocą stacji Form Wash w następujący sposób:
a. Wyciągnij z drukarki platformę roboczą z wydrukowanymi częściami i
umieść ją w stacji Form Wash zawierającej czysty IPA (≥ 99%).
b. Ustaw działanie stacji Form Wash na 3 minuty. Podczas mycia upewnij się,
że części są całkowicie zanurzone w IPA. Przekroczenie czasu mycia może
mieć wpływ na dokładność wymiarów i parametry wydrukowanych części.
c. Po umyciu części sprawdź, czy na powierzchni wydruku nie pozostały
resztki nieutwardzonej żywicy. Użyj butelki z wyciskarką wypełnionej IPA,
aby usunąć pozostałości żywicy z wydrukowanych części oraz spomiędzy
podpór i tratw. Do usuwania nieutwardzonej żywicy można użyć szczotki
nasączonej IPA.

4. Suszenie: Do suszenia części użyj sprężonego powietrza. Na powierzchniach
wydruku wysuszonych części będzie widoczna biała proszkowa powłoka. Jeśli
po suszeniu na częściach nadal pozostanie jakaś mokra, nieutwardzona żywica,
użyj ponownie szczotki nasączonej IPA i butelki z wyciskarką wypełnionej IPA,
aby usunąć nieutwardzoną żywicę, i wysusz części jeszcze raz.
5. Wyciąganie części: Po suszeniu wyciągnij wydrukowane części z platformy
roboczej. Aby to zrobić, podważ wydrukowaną część narzędziem do
wyciągania wydruków i obróć narzędzie. Bardziej szczegółowy opis
poszczególnych technik można znaleźć w sekcji dotyczącej pomocy na stronie
dental.formlabs.com.
6. Dotwardzanie: Odbudowy wydrukowane przy użyciu Temporary CB Resin
można dotwardzić w stacji Form Cure. W celu zachowania dokładności
wymiarów i biokompatybilności dotwardzanie należy przeprowadzić w dwóch
etapach:
a. Gdy tratwa i podpory są jeszcze nienaruszone, umieść wydrukowane części
w stacji Form Cure skierowane tratwą do dołu.
b. Dotwardzanie części w stacji Form Cure powinno odbywać się przez
20 minut w temperaturze 60°C.
c.Wyciągnij części ze stacji Form Cure i za pomocą rękojeści z tarczą tnącą
oddziel podpory i tratwy od wydrukowanych części.
d. Powierzchnie wydrukowanych części należy dokładnie wypiaskować w
celu usunięcia białej, proszkowej powłoki za pomocą aparatu piaskującego
z materiałem do perełkowania o grubości 50 µm, takim jak Perlablast®
micro* (np. firmy BEGO Co. REF 46092/54302) przy maksymalnym ciśnieniu
piaskowania wynoszącym 1,5 bara.
e. W razie potrzeby sprawdź dopasowanie i wykończenie wydruku oraz
ukształtuj części odpowiednio przy użyciu rękojeści stomatologicznej i
obrotowych frezów karbidowych.
f. Gotowe części umieść w stacji Form Cure i ponownie dotwardzaj w
temperaturze 60°C przez kolejne 20 minut, z płaszczyzną okluzyjną
skierowaną do góry. W celu uzyskania najlepszych wyników i pełnej
zgodności wydrukowane części muszą być dotwardzone dwukrotnie
zgodnie z zaleceniami. Wszelkie odstępstwa od tego protokołu mogą
spowodować nieodpowiednie dopasowanie i wpłynąć negatywnie na
biokompatybilność.
Uwaga: Sprawdź odbudowy zęba pod kątem pęknięć. Wyrzuć części, na których
wykryjesz jakiekolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.

*Ten symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki niepowiązanej z Formlabs Inc.

B. POLEROWANIE
Dotwardzone części należy przed użyciem wypolerować pumeksem i masą
polerską.
1. Efekt wysokiego połysku można uzyskać przy użyciu powszechnie
stosowanych past do kompozytów stomatologicznych.
2. Unikaj przegrzania części podczas polerowania.
3. Optymalną jakość powierzchni uzyskuje się dzięki polerowaniu po pełnym
cyklu dotwardzania.
4. Jeśli po usunięciu podpór na częściach pozostaną szorstkie ślady, wypiaskuj
i wypoleruj je w celu uzyskania gładkiej powierzchni, co pozwoli poprawić
komfort pacjenta.
C. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
W pełni utwardzone odbudowy wykonane przy użyciu Temporary CB Resin można
łatwo czyścić i dezynfekować przy użyciu IPA lub etanolu. Możliwe jest również
czyszczenie parą wodną np. za pomocą urządzenia Triton SLA* (BEGO Co.) lub
środka do dezynfekcji wycisków MD 520* (Dürr Dental Co.). Należy postępować
zgodnie z instrukcją producenta.
D. ZGODNOŚĆ W ZAKRESIE ŚRODKÓW DO OSADZANIA
Gotową odbudowę można przymocować do zęba pacjenta za pomocą
konwencjonalnych cementów tymczasowych takich jak Temp Bond NE* (Kerr Co.).
Jeśli późniejsza odbudowa trwała zostanie zamocowana przy użyciu cementu
kompozytowego na bazie metakrylanów, zaleca się zastosowanie cementów
tymczasowych bez eugenolu. Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
dostarczoną przez producenta środka do osadzania.
E. PRZECHOWYWANIE
1. Gotowe części przechowywać w zamkniętych, nieprzezroczystych
lub brązowych pojemnikach w chłodnym, suchym miejscu, z dala od
bezpośredniego światła słonecznego.
2. Kartridże z żywicą przechowywać w temperaturze pokojowej (ok. 22°C).
Temperatura przechowywania nie może być wyższa niż 28°C ani niższa niż 4°C.
3. Unikać źródeł zapłonu.
4. Nie używać kartridży z żywicą po upływie terminu ważności podanego na
etykiecie wkładu.

*Ten symbol jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki niepowiązanej z Formlabs Inc.

F. UTYLIZACJA
Utwardzona żywica nie jest niebezpieczna i można ją usuwać jako zwykły odpad.
1.

Należy postępować zgodnie z protokołami klinicznymi lub zakładowymi
dotyczącymi odpadów, które stanowią zagrożenie biologiczne.

2.

Płynna żywica powinna być usuwana zgodnie z obowiązującymi przepisami
(wspólnotowymi, regionalnymi i krajowymi).
a. W celu usunięcia płynnej żywicy należy skorzystać z usług
licencjonowanego podmiotu świadczącego usługi utylizacji odpadów.
b. J ak w przypadku wszystkich substancji obcych, nie należy dopuścić do
tego, by żywica dostała się do kanalizacji deszczowej lub ściekowej.
c. Unikać uwolnienia do środowiska.
d. Zanieczyszczone opakowanie: usuwać jako produkt nieużywany.
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