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Soft relining
…een duurzaam zachtblijvende
en comfortabele softliner!
Mucopren® Soft

Het activeren van de bonding

Een rebasingmateriaal gebaseerd op additiesilicone (vinylpolysiloxaan)
voor directe en indirecte toepassingen die wel blijft zitten.

De duurzaamheid valt of staat bij het activeren van de bonding. Door de
prothese met soft reliner direct na het uitnemen gedurende 15-20 minuten in een waterbad (50-60 °C) te plaatsen verkrijgt men een blijvende en doeltreffende hechting van het Mucopren®- aan het prothesemateriaal.Bij een indirecte rebasing moet er om een gelijke uithardingstijd
te verkrijgen het rebasingsapparaat of de cuvet ten minste 30 minuten
in een hogedrukpan met warmwater van 45-50 °C worden gelegd. Aansluitend kan de eventueel verzegelde prothese met of zonder gipsmodel
tenminste 45 minuten in de hogedrukpan (45-50 °C) geplaatst worden.

De directe en indirecte toepassing
De prothese uitsluitend met water grondig reinigen en drogen. Aansluitend een gelijkmatige laag prothesemateriaal verwijderen totdat er een
optimale ruimte ontstaat voor het rebasingmateriaal. Voor een goede
overgang van het zachtblijvende Mucopren soft naar de prothesekunststof in het vestibulaire gebied, is het aan te bevelen een rechthoekige
kant in te frezen.
Het geprepareerde, opgeruwde en gereinigde prothese-oppervlak
tweemaal met een tussenpoos van 30 seconden dun bestrijken met
Mucopren soft adhesief en daarna goed laten drogen alvorens verder te
gaan. Het is belangrijk dat het adhesief over de rechthoekige kant heen
wordt aangebracht.

®
Mucopren Soft is
verkrijgbaar als:
• Basis-Set
• 50 ml navulling

Omschrijving met bestelcode

Mucopren® Soft

Basis-set,
50 ml Mucopren Soft,
50 ml navulling + toebehoren

28105

2 x 50 ml Mucopren Soft

15687

Verwerkingstijd Intraorale
(*)
uithardingstijd

Totale
uithardingstijd

Shore-A
hardheid (ca.)

2 minuten
15 seconden

5 minuten
30 seconden

A 60

3 minuten
15 seconden

* Intra-orale verwerkingst d is korter dan de hierboven genoemde verwerkingst d!

Afwerking
Lokale afwerking door eerst overtollig materiaal
met een ﬁjn schaartje te verw deren, voor het
ruwe nabewerken z n stalen frezen met kruissnede voor zachtbl vende rebasingmaterialen
geschikt om vervolgens d.m.v. speciaal hiervoor
ontworpen pol stinstrumentarium een glad en

naadloos oppervlakte te verkr gen. De beslepen
kunststofoppervlakken kunnen op de gebruikel ke w ze worden gepol st. Indien er nog met Mucopren soft verzegelingssiliconen gewerkt dient
te worden dan wel eerst een eventueel aangebrachte laag pol stvet grondig van het Mucopren

soft materiaal verw deren (heet water) voordat er
gepenseeld gaat worden.
Een verbluffend eindresultaat met een gegarandeerde draagt d van minimaal één jaar!

