
Rebilda® Post GT
Demet şeklinde fiber- kompozit kanal postu

Kullanım talimatı

Ürün Tanımı:
Rebilda Post GT cam fiber destekli kompozit yapıda, dentin benzeri elastik 
özelliğe sahip, radyopak ve translusenttir. Adeziv teknik sayesinde daimi, es-
tetik, kaliteli ve metal kullanmaksızın restorasyonlar yapmayı mümkün kılar.  
Rebilda Post GT manşet tarafından birarada tutulan farklı sayılarda, ince 
(0,3 mm) tek postlardan oluşmaktadır. Rebilda Post GT 4 farklı boyutta  
sunulmaktadır.

 

Endikasyonlar:
Kanal postu-/ endodonti görmüş dişlerin güdük restorasyonunda

Uygulama:

A) Kök kanalının ve Rebilda Post GT’nin hazırlanması
– Başarıyla tamamlanmış endodontik tedavi
– Rubber Dam kullanımı tavsiye edilmektedir
– Röntgen yardımı ile post seçimi
– Gerekli uygulama derinliğinin saptanması (apikal en az 5 mm kanal  
 dolgusu muhafaza edilmelidir, postun 2/3’nün kök kanalında, 1/3’ünün  
 güdüğün içinde olması gerekmektedir)
– Kanal dolgusunun istenilen derinliğe kadar uzaklaştırılması, örn. Glates- 
 Glidden frez, Peeso-Reamer veya ısıtılmış bir alet yardımıyla. Adeziv  
 tutunmanın etkilenmemesi için kanal duvarlarında Guttapercha ve/veya  
 sealant artıklarının kalmamasına dikkat edilmelidir.
– Gerekli olduğu taktirde kök kanalı frez (1000 - 2000 min-1 yeşil kuşak)  
 yardımı ile genişletilmelidir. Apex’ de çıkılmadığına dikkat edilmeli ve  
 kanalın perfore edilmediğinden emin olunmalıdır.
– Mükemmel genişletmeyi garantilemek için kanalın ve frezin ara ara  
 dentin artıklarından temizlenmesi tavsiye edilmektedir.
– Rebilda Post GT’yi prova öncesi alkol ile temizleyiniz.
– Ağızda pozisyonu deneyiniz.
– Röntgen ile kontrol.
– Rebilda Post GT’ yi alkol ile temizleyiniz ve kurutunuz.
– Rebilda Post GT’ye silan uygulayınız (örn. Ceramic Bond- 60 sn. etki  
 etmesini bekleyiniz, sonrasında yağsız hava ile kurutunuz)
– Kök kanalını alkol ile yıkayınız (%75). Hidrojen peroksit H2O2, diğer 
 dezenfektanlar veya EDTA solüsyonları kullanmayınız, zira olası artıklar 
 adeziv simantasyon materyalinin tutuculuğunu ve polimerizasyonunu 
 etkileyebilmektedir.
– Paper Point ile fazlalıkları alınız.

B) Rebilda DC ile adeziv simantasyon
     (dual sertleşen adeziv ile kombine)

1. Bonding
Rebilda Post GT’nin simantasyonunda üreticinin kullanım talimatı dikka-
te alınarak, dual sertleşen bir adeziv (örn. Futurabond U) kullanılmalıdır.

2. Kartuş/ Quick Mix şırınganın kullanımı
Kartuş halindeki Rebilda DC’nin tavsiye edilen tip 19 (gerekli olduğu tak-
tirde aplikasyon iğnesi bükülebilmektedir) kanül ile veya QuickMix şırın-
ga halindeki Rebilda DC’nin tip 1 kanülleri ile direkt kanalın içine (api-
kalden başlanılarak, kanül materyalin içinden çıkarılmadan) uygulanma-
sı tavsiye edilmektedir. Lentilo kullanmayınız! Ayrıca Rebilda Post GT  
Rebilda DC ile kaplanmalıdır. Rebilda Post GT’yi fazlalık taşacak şe-
kilde yerleştiriniz. Rebilda DC kor materyali olarak kullanılmayacak ise  
siman artıklarının uzaklaştırılması gerekmektedir.

3. Manşetin uzaklaştırılması, kısaltma işlemi
a. Polimerizasyon öncesi postların kısaltılması

Rebilda Post GT’nin manşetin altından, su soğutmasız ince bir frez ile 
kısaltılması gerekmektedir. Sonrasında Rebilda Post GT’nin kor ma-
teryali tarafından tamamen örtüldüğünden emin olunuz.
Rebilda Post GT’nin tek fiberlerini uygun bir el aleti (spreader) yardı-
mı ile kanal geometrisine uyumlarınız.
Kanal postunu sabitlemek ve oklüzal uygulanmış olan dual adezivi po-
limerize etmek için 40 sn. ışıkla sertleştiriniz.

b. Postların polimerizasyon sonra kısaltılması
Rebilda Post GT’yi presel ile sabitleyiniz. Manşeti bir diğer presel ile 
uzaklaştırınız. Rebilda Post GT’nin tek tek postlarını uygun bir alet 
(spreader) yardımı ile kanal geometrisine uyumlayınız. Kanal postunu 
sabitlemek ve oklüzal uygulanmış olan dual adezivi polimerize etmek 
için 40 sn. ışıkla sertleştiriniz. Rebilda Post GT’nin su soğutmasız 
ince bir frez ile kısaltılması gerekmektedir. Sonrasında Rebilda Post 
GT’nin kor materyali tarafından tamamen örtüldüğünden emin olunuz.

C) Güdük yapımı
– kullanılacak güdük materyali üretici firmanın kullanım kılavuzunu dikkate  
 alarak uygulayınız. (örn. Rebilda DC).

Temizlik, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon (kanal postları steril olarak sunul-
mamaktadır)
– Rebilda Post GT postları medikal alkol ile dezenfekte edilebilmektedir.

Uyarılar, Dikkat Edilmesi Gerekenler:
– Rebilda Post GT metakrilat ve BHT içermektedir. Ürünün içeriğindeki kimi  
 maddelere karşı bilinen hassasiyet (alerji) var ise ürün kullanılmamalıdır.
– 2 - 3 mm supragingival diş boyunun bulunmadığı durumlarda kullanılmamalı- 
 dır.
– Bruksizmi ve örtülü kapanışı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
– Postlar tek kullanımlıktır ve ikinci bir kez kullanılmamalıdırlar.
– Öjenol içerikli materyallerinin, buna kimi kanal dolgu patları da dahil kullanıl- 
 mamalıdır, aksi taktirde yapıştırma kompozitinin sertleşmesi olumsuz yönde 
 etkilenebilmektedir.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz  
hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak  
verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti  
yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda  
kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda  
kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. 
Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın 
alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.
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Ebat   mavi   kırmızı           yeşil              siyah

Post Sayısı     4      6             9                12

Uzunluk              
(manşetsiz)  20 mm  20 mm    20 mm            20 mm

İdealize
(yuvarlak) çap  0,8 mm  1,0 mm    1,2 mm          1,4 mm


