
Technické specifikace 
 

Doba míchání: Automix 
Doba zpracování včetně doby míchání: < 20 s 
Doporučená doba setrvání v ústech: ≥ 45 s 
Čas (začátek míchání do vyjmutí z úst): ≥ 65 s 
 
R-SI-LINE a METAL-BITE jsou registrované ochranné známky společnosti R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH. CEREC není registrovaná ochranná známka společnosti 
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH. 
 
Upozornění: Pouze pro dentální použití. 
 
Záruka 
R-dental Dentalerzeugnisse GmbH zaručuje, že tento výrobek je bez materiálových a 
výrobních vad. R-dental Dentalerzeugnisse GmbH nepřebírá žádnou další odpovědnost, 
ani žádnou implicitní záruku ohledně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Uživatel 
je odpovědný za použití a zamýšlené použití produktu. Pokud je výrobek vadný během 
záruční doby, vaším jediným opravným prostředkem a jedinou povinností společnosti R-
dental Dentalerzeugnisse GmbH je opravit nebo vyměnit výrobek. 
 
Omezení odpovědnosti 
V rozsahu, v jakém zákon umožňuje zřeknutí se odpovědnosti, nenese R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené 
tímto produktem, bez ohledu na to, zda se jedná o přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo 
následné škody, bez ohledu na právní postavení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti nebo 
úmyslu. 
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R-SI-LINE ® METAL-BITE ® 
      MBK1074 
 
Popis a indikace 
R-SI-LINE ® METAL-BITE ® v automixovacích kartuších je extrémně rychlý, 
extrémně tvrdý a přesný aditivně tuhnoucí univerzální registrační materiál na vinyl-
polysiloxanové bázi (A-silikon) a je výborně použitelný i pro skusové destičky. 
 
R-SI-LINE ® METAL-BITE ® je snímatelný a lze jej použít pro bezpráškové optické 
získávání dat (registrace antagonistů), například pomocí kamer CEREC ® (SIRO-
NA) (technologie otisku CAD/CAM/CIM). 
 
Vlastnosti a složení 
R-SI-LINE ® METAL-BITE ® je tixotropní, velmi snadno se řeže a frézuje, je tuhý a 
nedrolí se díky vysoké konstantě mřížky materiálu. Registry vyrobené z R-SI-LINE 
® METAL-BITE ® jsou trvale rozměrově stálé. 
 
R-SI-LINE ® METAL-BITE ® je dodáván v automix dvojité kartuši a může být apli-
kován přímo na okluzní povrchy atd. bez bublin. 
 
Doporučené postupy 
 
1. Příprava automix dual cartridge/R-SI-LINE ® MIXING GUN N 
Dvojitá kartuše automix je vložena a zajištěna v přední části MIXING GUN N (REF 
MIP1081). Před prvním použitím se odšroubuje a zlikviduje uzávěr dvojité kartuše, 
který je viditelný proti porušení. Před každým nasazením nové míchací kanyly se 
uvede do činnosti dvojitá kartuše a zkontroluje se, zda obě pasty vytékají z otvorů 
rovnoměrně. Poté se nasadí R-SI-LINE ® MIXING CANNULA SXN (REF MIK1093). 
Míchací pistole s nasazenou dvojitou kartuší automix je ihned připravena k použití. 
R-SI-LINE ® BITE-TIPS (REF BRT1000) jsou také určeny pro přímou, širokou apli-
kaci na zub. 
 
2 a. Registrace 
Před aplikací se vytlačí trochu automaticky namíchané hmoty (velikost hrášku) a 
ihned se vyhodí. Automaticky namíchaný R-SI-LINE ® METAL-BITE ® se aplikuje 
přímo na okluzní oblasti nebo na skusovou vidlici pro přenos obličejového oblouku. 
Okluzní plochy by měly být uzavřeny do 20 s (hikp). Registraci lze z úst odstranit po 
65 s. 
 
2 b. Získávání dat (statická, registrace antagonistů hikp) 
Automaticky namíchaný R-SI-LINE ® METAL-BITE ® se nanáší přímo na připra-
vená místa. Po zatvrdnutí se registrace hikp prořízne a upraví intraorálně meziálně 
a distálně bez jejího odstranění. Kamera pak může být použita k optickému zázna-
mu meziální, tvarované (antagonistické) a distální okluzní plochy (skenování). 
 
2 c. Získávání dat (dynamické, registrace antagonisty FGP) 
Po vytvrzení je registrace hikp oříznuta meziálně a distálně intraorálně a reduková-
na na FGP tabulku s informacemi o hrotu. Poté se na tento FGP stůl nanese čerstvý 
materiál a provedou se zubem vedené exkurzní pohyby (trusové pohyby). 
Dynamickou registraci lze poté opticky zaznamenat fotoaparátem (skenovat) 
(Literatura >> www.r-dental.com). 
 
Uvedené časy platí pro 23 °C, vyšší teploty zkracují, nižší prodlužují. Pro 
prodloužení doby zpracování lze R-SI-LINE ® METAL-BITE ® nastavit na nižší 
teploty v chladničce. 
 
3. Dezinfekce 
Registrace lze dezinfikovat standardními dezinfekčními roztoky. 
 
Zvláštní poznámky k použití, skladovatelnosti a/nebo skladování 
 
Před prvním použitím se odšroubuje a zlikviduje uzávěr dvojité kartuše, který je vidi-
telný proti porušení. Nenasazujte ochranné víčko zpět na dvojitou kartuši Automix 
(když jej uzavřete ochranným víčkem, rotace základny a katalyzátoru může vést ke 
křížové kontaminaci a neúmyslnému částečnému vytvrzení). Před každým nasa-
zením nové míchací kanyly se uvede do činnosti dvojitá kartuše a zkontroluje se, 
zda obě pasty vytékají z otvorů rovnoměrně. 
 
Před aplikací se trochu automaticky namíchané hmoty (velikost hrášku) vymačká a 
ihned vyhodí. MÍCHACÍ KANYLA naplněná po použití slouží jako uzávěr pro další 
aplikaci. Dvojkazeta tedy opět není opatřena pečetí originality. 
 
Tvarované povrchy (zuby, přípravky, retrakční šňůry atd.) by neměly přijít do kont-
aktu s latexovými rukavicemi. 
 
Datum minimální trvanlivosti viz štítek. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C! 
 
Nevystavujte slunečnímu záření. Držte mimo dosah dětí! 
 
Registrace mohou být uloženy po dobu měsíců bez zmenšování. 
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