
































PRZYKLEJANIE PIERŚCIENI ZA POMOCĄ Band-Lok

Etap 1 Delikatnie zmatuj wewnętrzną stronę pierścienia za pomocą wiertła z drobnym diamentem lub 
piaskowaniem. 

Etap 2 Przygotuj, opłucz, wysusz i odizoluj ząb, na który będzie nakładany pierścień. 
Etap 3 Nałóż jednakowe ilości pasty A i B Band-Lok® na podkładkę do mieszania. Pasek o długości 

1 cala każdego ze składników da wystarczającą ilość kleju na przyklejenie czterech pierścieni. 
(Pasek  o długości ¼ cala pozwoli wyrobić klej na przyklejenie jednego pierścienia). Jeżeli 
pasta nie będzie od razu rozmieszana, należy ją zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 
światła. 

Etap 4 Przez 10 sekund mieszaj dokładnie pasty A i B i rozprowadź mieszaninę na pierścieniu. Załóż 
pierścień i usuń nadmiar materiału (aby zapobiec przyklejaniu się kleju do metalowych 
narzędzi, przed nałożeniem kleju przetrzyj narzędzie woskiem). 

Etap 5 Na tym etapie mamy trzy możliwości utwardzania: 
A. Dentystyczną lampą do utwardzania – utwardzając przez 10 sekund klej od strony zgryzu. 

Na tym etapie klej może stykać się ze śliną. Po 5 minutach nastąpi ostateczne utwardzenie. 
B. Dentystyczną lampą do utwardzania – utwardzając klej od strony zgryzu przez 40 sekund. 

Klej jest teraz całkowicie utwardzony i od razu może być poddany siłom działania 
wyciągu zewnętrznego. 

C. Pozostaw klej, aby utwardził się sam chemicznie; pełna polimeryzacja nastąpi po 8 
minutach. 

 



Etap 1 Delikatnie zmatuj wewnętrzną stronę pierścienia za pomocą wiertła z drobnym diamentem 
lub piaskowaniem. 

Etap 2 Przygotuj, opłucz, wysusz i odizoluj ząb, na który będzie nakładany pierścień. 
Etap 3 Nałóż  pastę Ultra Bond-Lok® na pierścień, osadź pierścień i usuń nadmiar materiału  w 

następujący sposób: 
A. przetrzyj płaszczyznę zgryzową wilgotnym wacikiem, lub 
B. lekko utwardź od strony płaszczyzny zgryzu przez 1 sekundę lampą dentystyczną 

(uważaj, aby nie wystawiać pierścienia na działanie lampy przez więcej niż 
1sekundę). Zeskrob nadmiar materiału.  

Etap 4 Umieść końcówkę lampy jak najbliżej szczeliny pomiędzy powierzchnią zgryzową zęba a 
pierścieniem. Poruszając powoli ruchem okrężnym dookoła górnej części pierścienia 
utwardzaj cement przez 30 sekund. Po tym czasie cement jest całkowicie utwardzony i 
można od razu zakładać łuk. 
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