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Wskazania 
 

Wysoko elastyczny silikon addycyjny, utwardzany, przeznaczony do wykonywania masek dziąsłowych do 

modeli dzielonych. 

  

Instrukcja użycia 
 

1. Przygotuj model gipsowy. 

2. Przed segmentacją, wykonaj wycisk przy pomocy silikonu Fegura® Sil Putty. Powiel również zęby 

sąsiednie przy obszarze maski dziąsłowej. 

3. Podziel model gipsowy i opracuj słupki. 

4. Wywierć kanał wtrysku i sprawdź dopasowanie wycisku silikonowego do modelu. 

5. Nanieś izolator Fegura® Sil Gingi na wewnętrzną stronę silikonowego wycisku i załóż wycisk na 

model. 

6. Umieść pojemnik silikonu Fegura® Sil Gingi w pistolecie, załóż mieszalnik i końcówkę dozującą. Jeśli 

to konieczne, skróć trochę końcówkę przy pomocy noża, tak aby dopasowanie końcówki i kanału 

wtryskowego było idealne. Uwaga: Po zdjęciu uszczelki załóż niezwłocznie mieszalnik i rozpocznij 

przetwarzanie. Pozostaw mieszalnik na pojemniku do następnego użycia. 

7. Wtryśnij powoli Fegura® Sil Gingi do otworu i zostaw na 6 - 10 minut do związania. 

8. Ostrożnie usuń wycisk silikonowy, odetnij kanał wtryskowy i nadmiary silikonu. 
 
Informacja o zagrożeniach 
 
Unikać kontaktu nie spolimeryzowanego materiału z oczami. Fegura® Sil Gingi może działać drażniąco. W 

przypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody, w przypadku utrzymywania się podrażnienia należy 

skonsultować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z detergentem. 

 

Przechowywanie 
 
Temperatura przechowywania: 5-25 °C 

Data przydatności: sprawdź datę na opakowaniu 
 
Opakowania/ Akcesoria  
 
2010 Fegura® Sil Gingi – Zestaw 

2011 Fegura® Sil Gingi – Opakowanie uzupełniające 2x52 g., 12 mieszalników + 12 końcówek 

2012 Fegura® Sil Gingi – Izolator 15 ml. 

2013 Fegura® Sil Gingi – 40 mieszalników i 40 końcówek 

2014 Fegura® Sil Gingi – Pistolet 
 
Materiał jest przeznaczony do użycia w laboratoriach dentystycznych i musi być stosowany zgodnie z instrukcją. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją. 

Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia czy produkt może zostać użyty w określonym 

celu, zwłaszcza jeśli nie jest to wymienione w instrukcji. 

Producent: Feguramed GmbH, Jahnstr.2, D-74722 Buchen-Hettingen 
 

Dystrybutor: HOLTRADE Eksport-Import, ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno,  

tel. 22 750 40 70, www.holtrade.pl 

 

 

 


