
Structur 2 SC/QM, geçici kron, köprü, inlay, onlay yapımında kullanılan, flor içerikli, soğuk polimerize 
olan pasta pasta şeklinde bir materyaldir.
Structur 2 SC/QM baz ve katalizör patından oluşmaktadır.
Structur 2 SC A1, A2, A3, A3.5, B1, C2 ve BL olmak üzere 7 farklı renge sahiptir.
Structur 2 QM A1, A2, A3 ve B1 renklerinde bulunmaktadır.

Uygulama:

Kartuş halinde Structur 2 SC:
Structur 2 SC’ yi VOCO tabancasına (tip 2) veya benzeri bir uygulama tabancasına yerleştiriniz.  
Teknik nedenlerden ötürü kartuş ağzında ilk kullanımdan önce doldurucu oranlarında farklılıklar  
görülebilmektedir. Bu nedenden ötürü kartuş kapağını açtıktan sonra her iki taraftan eşit miktarda 
materyal gelene kadar maddenin akmasını sağlayınız. Daha sonra uygulama kanülünü (tip 6) takı-
nız ve 90° döndürerek sabitleyiniz. Materyal pistonun hareket etmesiyle birlikte kanülde homojen 
olarak karıştırılmaktadır. Kullanım sonrası uygulama kanülünü bir sonraki kullanıma kadar kartuşun  
üstünde takılı bırakınız. Kullanım öncesi eski kanülü yenisi ile değiştiriniz. Kanül değişimi esnasında 
materyalin akmasını engelleyici unsur olup olmadığını kontrol ediniz.

QuickMix şırınga halinde Structur 2 SC:
Teknik nedenlerden ötürü kartuş ağzında ilk kullanımdan önce doldurucu oranlarında farklılıklar  
görülebilmektedir.
Şırınganın kapağını saat yönünün aksine çevirerek çıkarınız ve Tip 10 uygulama kanülünü takınız.  
Şırınga ile uygulama kanülünde bulunan kertiklerin birbirlerine uyum sağladıklarından emin olunuz. 
Karıştırma kanülünü saat yönünde 90° çevirerek sabitleyiniz. Şırınga pistonuna basınç uygulandığında 
materyal kanülün içinde homojen kıvamda karışarak direk uygulamaya hale gelmektedir.
Tüm QM şırıngaları çıkarılabilir pistonlara sahiptirler. Piston arkaya çekilerek kolayca çıkarılabilir ve 
tekrar kolayca takılabilir.
Şırıngada bulunan haznelerin seviyeleri takma çıkarma esnasında bozulmamaktadır. Böylece  
şırınga içindeki maddenin kontaminasyonu engellenmiş olmaktadır.
Ürünün karakteristik özelliklerinin garantili biçimde elde edilebilmesi ayrıca aksesuarlar kısmında da 
bulunan orijinal karıştırma uçlarının kullanımı ile mümkündür.

Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler:
Preparasyonda bulunan undercutları ojenöl içermeyen simanlarla kapatınız.
Eğer sonrasında hazır diş kalıpları kullanılmayacak ise ölçü alınız.
Ölçüyü underkutsız ve oluklar keserek hazırlayınız. Geçicinin duvar kalınlığının yetersiz olacağı  
durumlarda ölçüyü genişletiniz ve aproksimal aralıkları açınız. Sonrasında ölçüyü temizleyiniz ve  
kurutunuz.
Structur 2 SC/QM’ i direkt ölçü içine sıkınız. Taşırmayınız.
Structur 2 SC/QM karıştırma başlangıcından 1 - 1,5 dak. (ağza yerleştirildilten 0,5 - 1 dak.) sonra  
esnek bir kıvam almaktadır.
Geçici sadece elastik faz süresince kolayca çıkarılabildiğinden, karıştırma başlangıcından en geç  
1,5 dak. sonra ölçüyü ağızdan çıkarınız.
Ağızda taşan materyal sayesinde polimerizasyon seviyesi takip edilebilmektedir. Kullanılmayan ar-
tık malzeme’ nin (uygulama kanülü) polimerizasyon süresi ile ağız içindeki materyalin polimerizas-
yon süresi karşılaştırılmamalıdır.
23°C oda sıcaklığı ve %50 nem baz alındığında aşağıdaki veriler geçerlidir:

Oda sıcaklığına bağlı olarak sürelerden sapmalar olabilmektedir.
2 - 3 dakikanın sonunda geçiciyi ölçünün içinden çıkartıp kuru olarak siliniz (istenildiği taktirde  
ethyl-alkol kullanılabilmektedir). Böylece oksijenden ötürü meydana gelebilecek olan inhibisyon  
tabakasının oluşumu engellenmiş olup, devamındaki işlemler kolaylaştırılmış olacaktır. Geçicinin  
yüzeyi mat ipeksi bir görünüme sahip olmalıdır.
Bu işlemlerin sonrasında diş eti kenarlarındaki fazlalıkları ve pütürlü noktaları alınız. Hazırlanmış olan 
geçiciyi ojenöl içermeyen bir geçici yapıştırıcı ile simante ediniz.

Dikkat edilmesi gerekenler:
- Structur 2 SC/QM Methylmetakrilat, Aminler, Terpene, Benzoylperoxid, BHT içermektedir. Bu 
 maddelere karşı alerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. 
- Kesilmiş olan dişler geçiciler hazırlanmadan önce hassasiyeti önlemek için izole edilebilir (flor veya  
 hassasiyet giderici laklar ile).
- Kırılmalardan ötürü oluşabilecek yaraları önlemek amaçlı geçiciler yüksek basınca maruz  
 bırakılmamalıdır (molar bölge).
- Öncesinde kompozit esaslı kaidelerin ve güdüklerin, geçiciler ile yerlerinden uzaklaştırılmamaları  
 için izole edilmeleri gerekmektedir (örn. gliserin ile).
- Yetersiz hijyen ve kimi ağız gargaralarının kullanımı geçicinin renklenmesine sebep olabilmektedir.
- Geçicinin bitimini tamamen sertleştikten sonra yaptığınızdan emin olunuz (karıştırma sonrası  
 4 dak.).
- Hasar görmüş geçicilerin tamiri:

Structur 2 SC/QM’ in yüksek kırılma değerlerine rağmen yine de hasar meydana geldi ise  
aşağıdaki uygulamalar önerilmektedir:
- Hava kabarcıkları: Structur 2 SC/QM ile doldurunuz.
- Yapım sonrası kırılmalarda: kırık hattına Structur 2SC/QM uygulayınız ve parçaları birleştiriniz.
- Ağza takılmış olan geçicilerin tamiri: kırık hattını frezle pürüzlendiriniz ve undercutlar hazırlayınız.  
 Kırık yüzeylere bond uygulayınız (üreticinin kullanım talimatına uyarak) ve polimerize ediniz.  
 Akışkan kompozit materyalini kırık hattına uygulayınız ve üreticinin kullanım talimatına bağlı  
 kalarak parçaları birleştirerek polimerize ediniz.

Saklama koşulları:
4 °C - 23 °C arasında saklayınız.
Katuşun ışıkla direkt temasından kaçınınız.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgi-
ler 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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