AFDRUKKEN MET BORDER-LOCK®-LEPELS
Gebruiksaanwijzing
Betande kaak

Controle

Benodigd:
• passer (#52900), met blauwe meetplaatjes, voor de betande kaak
• maatsjabloon voor de betande bovenkaak (#54950)

3. Controle van de pasvorm
van de gekozen lepel
Torus palatinus voorkomt het correct
op zijn plaats komen van de lepel.
Een individuele aanpassing van de
lepel is hier noodzakelijk.

1. B
 epalen van de breedte
van de gebitsboog
Bovenkaak: positioneer de blauwe
meetplaatjes vestibulair van de 2e
premolaar tot en met de 2e molaar.
Onderkaak: positioneer de meetplaatjes
linguaal van de 2e premolaar tot en met
de 2e molaar.

Vervormen
4. Verwarmen van de lepel
Plaats de lepel gedurende 30-60
seconden in heet water van minimaal
65 ºC.

2A. L
 epelselectie (42 t/m 49) betande
bovenkaak met behulp van maat
sjabloon
Plaats de passer op het maat
sjabloon zodat de blauwe meetplaat
jes de zwarte strepen bedekken.
N.B.: zorg dat aan weerskanten de
convexe zijde van de meetplaatjes naar buiten is g
 edraaid.

5. Plastische vervorming van de lepel
Houd de gewenste positie 5-10 seconden vast. Pas in de mond en
herhaal indien nodig de procedure. Spoel de lepel af met koud water.
Droog de lepel zorgvuldig.

2B. Lepelselectie

(51 t/m 58) betande
onderkaak met behulp van maat
sjabloon
Plaats de passer op het maat
sjabloon zodat de blauwe meetplaat
jes de zwarte s trepen b
 edekken.
N.B.: zorg dat aan weerskanten de concave zijde
van de meetplaatjes naar buiten is gedraaid.

Onbetande kaak
Benodigd:
• passer (#51900) voor de onbetande kaak
• maatsjabloon (#52910) voor de onbetande bovenkaak
1. B
 epalen van de breedte
van de gebitsboog
Bovenkaak: meet in de mond, met
behulp van de passer, de grootste af
stand tussen de buccale wanden van de
processus alveolaris.
Onderkaak: meet in de mond, met behulp van de passer, de afstand
tussen de beide tubercula retromolare.
2A. Lepelselectie (31 t/m 35) o
 nbetande bovenkaak met behulp
van maatsjabloon
Plaats de passer op het maatsjabloon en lees het
corresponderende lepelnummer af.

TIPS VOOR DE JUISTE LEPELSELECTIE:
• Bij gebruik van Impregum™ (3M ESPE) afdrukmateriaal is het
aan te bevelen om de lepel niet te krap te kiezen, maar liever
een maatje groter te nemen.
• De lepel moet posterieur ongeveer 5 mm naar links en naar
rechts te bewegen zijn.

LET OP:
• Het gebruik van adhesief verbetert de kwaliteit van de afdruk.
• Elk afdrukmateriaal heeft zijn eigen adhesief.
• Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
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2B. L
 epelselectie (21 t/m 25) o
 nbetande onderkaak met behulp
van maatsjabloon
Plaats de passer op het maatsjabloon en lees het corresponderen
de lepelnummer af.

