
Izbijanje jedra modela (slika 7,8,9)
Na mesto vijaka za pritrditev postavimo 
vijak za izbijanje. S privijanjem vijaka 
za izbijanje dosežemo dviganje jedra 
modela. Če se jedro modela težko 
izlušči, popustimo vijak za izbijanje in 
pritisnemo od spodaj s palcema na 
distalne dele jedra modela. Zagozdo 
odstranimo z vlečenjem v distalni 
smeri.   

Obdelava jedra modela 
(slika 10,11)
S pomočjo rezkarja za 
mavec odstranimo višek 
mavca z jedra modela 
in z modelno žagico  
naredimo zareze.
Majhen nasvet: najprej 
zarežemo z ročno 
modelno žagico, šele 
potem uporabimo 
diamantirano  separirno 
ploščico.
Pomembno: Jedro 
modela razrežemo na več 
segmentov, ki ne smejo 
biti daljši od 4cm. S tem 
zmanjšamo napetost v 
modelu. 

Ponovna namestitev 
posameznih segmentov:
Postavite magnetni vijak 
v model za izlivanje jedra 
in namestite posamezne 
segmente po oznakah. 
Posamezne segmente 
pritrdite s pomočjo 
zagozde. Natančnost 
postavljenih segmentov 
lahko kontrolirate s 
pomočjo kontrolnega 
roba na zagozdi in retencij 
na modelu za izlivanje 
jedra.

Postavitev v artikulator
Za postavitev modela 
v artikulator enostavno 
sestavite artikulacijsko 
ploščo in model za 
izlivanje jedra 
(Split-Cast-System)
Pomembno: sestavni deli 
Easy - Forma se ne smejo 
segrevati nad 60oC, niti 
polivati z vrelo vodo.

Izolacija: Najprej z Interfilmom 
izolirajte vse plastične dele. 
S pomočjo zraka odstranite odvečno 
izolacijsko sredstvo. Zadostuje tanek 
nanos Interfilma.

Sestavitev sistema (slika 1)
Sestavite artikulacijsko ploščo št.3, 
model za izlivanje jedra št.2 in zagozdo 
št.1, po vrsti, kot je prikazano na sliki in 
pritrdite dele z vijakom št.4.

Priprava odtisa (slika 2)
Vestibularno, lingvalno 
oziroma palatinalno 
obrežite višek material.

Podlaganje (slika 3)
Pri izdelavi modela za 
zgornjo čeljust podložite 
zagozdo s plastelinom, 
silikonom ali voskom. To 
hkrati služi za pritrditev 
žlice na odtis in olajša 
prilagoditev modelu.

Mavec (slika 4)
Za izdelavo enega modela 
je potrebno zamešati 
70-100g mavca. Vezivna 
ekspanzija mavca ne 
sme biti višja od 0,1%. 
Priporočamo tiksotropen, 
super trd mavec, kot 
sta Interrock new in 
Interstone new.

Vlivanje
Odtis in Easy-Form 
položimo na vibrator in 
polnimo z mavcem
Pomembno: Zagozda 
za pritrditev ne sme biti 
pokrita z mavcem več 
kot 5 mm proti oralnemu 
delu, da jo kasneje lahko 
izvlečemo.

Izluščenje modela 
(slika 5 in 6)
Ko se mavec strdi, 
odstranimo odtis in vijak 
za pritrditev. Odstranimo 
tudi artikulacijsko ploščo 
z magnetom.

Navodilo za uporabo Easy-Form sistema:
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