منتجاتدي يس إم هوت بوند
إرشادات االستخدام

فهرساملحتويات
zirconnect

ترسكونكت/
ترسكونكت سرباي

03 - 10

فوزيو كونكت سرباي

12 - 14
fusio

فوزيو 12

15 - 21

ترسكونكت
دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي

معامل متدد حراري  6-10 × 9,7كلفن°500-25( 0,5 ± 1-م)
دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي
دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي زجاج يقوم عىل أساس
مادة غنية بحمض السيليسيك ،ميكن استخدامه كرابط .يساعد
عىل الربط املحكم للمواد من ناحية تقنيات األسنان ،والتي تتألف من
موادإطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم مع كسوات سرياميكية ومركبات أسنان مناسة.
يف هذه األثناء ميكن استخدام سرياميك ثنايئ أكسيد الزركونيوم كثنايئ أكسيدزركونيوم ُمعالج أو كامدة
ثنايئ أكسيدزركونيومخاضعة للتصليد الحراري بحسب نوعية السرياميك املعالج امل ُشكل حراريًا أو غري املحروق.
ملعالجة دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي يتعني رش سطح إطار ثنايئأكسيد الزركونيوم ،حتى ميكن تحقيق ُسمك متكاىفء لطبقة السطح يقل بوضوح عن 20
ميكرومرت.
دواعي االستعامل:
• تهيئة أسطح التيجان والجسور املكونة من ثنايئ أكسيدالزركونيوم قبل تكسيتها بالسرياميك.
• تهيئة أسطح التيجان والجسور املكونة من ثنايئ أكسيدالزركونيوم قبل تكسيتها مبركبات األسنان
(التهيئة للربط).
• موامئة األسطح الحاجزة ملثبتات التقويم والجسور الالصقة بغرض
تهيئة الربط عن طريق التثبيت الالصق
موانع االستعامل:
ال يُستخدم دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي كامدة ربط بني ثنايئأكسيد الزركونيوم -ثنايئأكسيد الزركونيوم و ثنايئأكسيد الزركونيوم  -التيتانيوم.
ُينع استعامل دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي مع البطانة املخصصةللكسوات السرياميكية.
مجاالت استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي

ترسكون

22 - 27

مركبات األسنان،
كسوات سرياميكية،
سرياميك مضغوط ،مواد
تثبيت الصقة

ثنايئ أكسيد الزركونيوم

zircon

مركبات األسنان،
كسوات سرياميكية،
سرياميك مضغوط ،مواد
تثبيت الصقة

ثنايئ أكسيد الزركونيوم
ترسكونكت
ترسكونكت سرباي

رابط مخصوص إلطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم
رابط مخصوص إلطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم
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دي يس إم هوت بوند ترسكونكت سرباي
لعمل طبقة ثنايئ أكسيد الزركونيوم ،يتم رج عبوة إسرباي دي يس إم هوت بوند ترسكونكت بقوة ،حتى ميكن سامع صوت كرة التقليب بوضوح .يتم رش طبقة تغطية من عىل
بعد حوايل  20سم بالتدريج وعىل دفعات متساوية.
إرشادات تحذير متعلقة بخواص املواد
موانع االستعامل:
يُحظر عمل تركيبات مبواد خارج الغرض امل ُحدد ملنظومة منتجات دي يس إم هوت بوند املوصوفة!
إرشادات تحذير بخصوص املعالجة التقنية:
مخصصة الستعامالت األسنان فقط مبوجب الغرض امل ُحدد!
ال يجوز أن تتم املعالجة إال عىل يد أخصائيني ُمدربني!
عند معالجة املنتجات السرياميكية (الصقل والتلميع) ميكن أن يتكون غبار وشظايا .احرص عىل حامية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازًا
لشفط العوادم أو أن ترتدي كامم ًة واقي ًة ونظار ًة واقيةً! تو َخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة املرتفعة أثناء االحرتاق .خطر اإلصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية
الشخصية!
تجنب مالمسة املواد للجلد واألغشية املخاطية والعينني!
ال يجوز إعادة تفريغ املسحوق -املخلوط ولو ملرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة -يف األوعية! خطر التلوث!
احرص عىل عدم تالمس املسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة يف عبوة املسحوق .خطر التلوث!
احرص عىل نقاء الفرشاة أو اإلسرباي أو السكوبوال .قد يؤثر أي تلومثن مصدر خارجي سلبًا عىل نتائج االحرتاق .خطر التلوث!
بسبب طرق البناء املختلفة ألفران حرق السرياميك يف السوق ،ينطوي األمر عىل
ظروف حرق مختلفة .يتعني لزا ًما مراعاة هذه املسألة وإقرار العميل بتحمل املسؤولية الشخصية تجاهها .درجات االحرتاق املذكورة ما هي إال نسب اسرتشادية!

		
		

 - H222أيروسول رسيع االشتعال
 - H229الوعاء يتعرض لضغط؛ ميكن أن ينفجر أثناء التسخني
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إجراءات متعلقة بتقنيات األسنان:
تنبيه:
إذا كانت الجهة الصانعة تُويص بتعريض مركبات األسنان للتمدد الحراري قبل التكسية بالسرياميك ،فيتعني ذلك قبل رش الطالء باستخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونكت/
ترسكونكت سرباي .يف حالة اإلطارات التي تم لحامها باستخدام دي يس إم هوت بوند ترسكون ،احرص عىل توفري ركيزة من خالل تصميم مخصوص لقُرص االحرتاق.
تنبيه:
قبل التكسية بالسرياميك ،يتعني طالء األسطح الحاجزة للتثبيت الالصق يف الفم (أجنحة الجسور الالصقة وغريها) باستخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي.
تهيئة الجرس:
 .1السفع الرميل

1

قبل «الرتبيط» تتم التهيئة باستخدام أملاس خشن منقوع يف مياه باردة.تؤدي املعالجة الجافة إىل املزيد من التصدعات وعدم االستقرار .التهيئة املفضلة لألسطح هي السفع الرميل
باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2بحجم جسيامت  110ميكرومرت يف ضغط إشعاعي بقوة  2بار .يتعني الحرص عىل العمل بنظافة وبدون شحوم (صورة .)1
معالجة الجرس:
 .2الرش

التخزين وتعليامت األمان:
درجة التخزين املفضلة :درجة حرارة الغرفة .يُحفظ يف مكان جاف.
تشمل إرشادات االستخدام جميع مجاالت استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي.

2

ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات أسفل الرابطwww.dcm-hotbond.com :

الرش عىل إطار جرس (صورة .)2
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تتم عملية االحرتاق طبقًا للبيانات الواردة أدناه.

3

بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
دقيقتان
مدة التجفيف:
°1000م
درجة االحرتاق:
°60م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 1دقيقة
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°1000م
التفريغ حتى:
سطح مرشوش لجرس التكسية (صورة .)3
يتم خلط دي يس إم هوت بوند ترسكونكت «مائ ًيا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سرباي أون)  .يتعني أن يكون السطح املرشوش سط ًحا مسحوقًا.

 .4السفع الرميل

6

 .3االحرتاق

4

سفع رميل باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحجم جسيامت  110ميكرومرت عند ضغط إشعاعي مبقدار  1بار ،لتشكيل سطح أكرب .بذلك تزداد قابلية الرتطيب .اآلن ميكن
البدء يف التكسية بالسرياميك (صورة .)6

يتعني وضع العنرص بعد ذلك عىل حامل مادة اشتعال (صورة .)4

تنبيه:
للتثبيت الالصق أو لكسوات مركبات األسنان ،يتعني إجراء سفع رميل ألسطح الجسور املطلية مسبقًا أو األسطح الحاجزة باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحبيبات بحجم 110
ميكرومرت ،يليه املعالجة باستخدام مواد هالمية كاوية متداولة للسرياميك طبقًا لتعليامت الجهة الصانعة.
يتعني لزا ًما اتباع تعليامت السالمة عند التعامل مع املواد الهالمية الكاوية للسرياميك ،الحتوائها عىل حمض الهيدروفلوريك (!)HF

5

تهيئة مثبتات التقويم:
 .1السفع الرميل

7
يتعني توزيع دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي بالتساوي عىل اإلطار يف شكل زجاجي المع ،وذلك بعد انتهاء االحرتاق (صورة .)5

قبل «الرتبيط» تتم املعالجة والتهيئة باستخدام أملاس خشن منقوع يف مياه باردة .تؤدي املعالجة الجافة إىل املزيد من التصدعات وعدم االستقرار .لتهيئة األسطح يُنصح بإجراء
سفع رميل باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحجم جسيامت  110ميكرومرت عند ضغط إشعاعي مبقدار  2بار (صورة  .)7يتعني الحرص عىل العمل بنظافة وبدون شحوم.
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 .4السفع الرميل
سفع رميل باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحجم جسيامت  110ميكرومرت عند ضغط إشعاعي مبقدار  1بار ،لتشكيل سطح أكرب .بذلك تزداد قابلية الرتطيب.

تهيئة مثبتات التقويم:
 .2الرش

8

تهيئة الجرس الالصق:
 .1السفع الرميل

10

يتم خلط دي يس إم هوت بوند ترسكونكت «مائ ًيا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سرباي أون) .يتعني أن يكون السطح املرشوش سط ًحا مسحوقًا (صورة .)8
 .3االحرتاق

9

قبل «الرتبيط» تتم املعالجة باستخدام أملاس خشن مع التربيد باملياه .تؤدي املعالجة الجافة إىل املزيد من التصدعات وعدم االستقرار .التهيئة املفضلة لألسطح
هي السفع الرميل باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2بحجم جسيامت  110ميكرومرت عند ضغط إشعاعي مبقدار  2بار (صورة  .)10يُنظف السطح مر ًة أخرى قبل
«الرتبيط» مبارش ًة باستخدام الهواء املضعوط .يتعني الحرص عىل العمل بنظافة وبدون شحوم.
معالجة الجرس الالصق:
 .2الرش

11
ت ُوضع إطارات الجسور الالصقة ومثبتات التقويم وعنارص التشكيل عىل حامل مادة اشتعال باستخدام قطن االحرتاق التقليدي .تتم عملية االحرتاق طبقًا للبيانات الواردة أدناه.
يتعني أن يبدو طالء دي يس إم هوت بوند ترسكونكتيف شكل زجاجي المع بعد عملية الرتبيط بالحرق الناجحة (صورة .)9
بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
دقيقتان
مدة التجفيف:
°1000م
درجة االحرتاق:
°60م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 1دقيقة
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°1000م
التفريغ حتى:

الطالء باستخدام مسدس فرشاة هوائية (صورة .)11
يتم خلط دي يس إم هوت بوند ترسكونكت «مائيًا» مع سائل رش (يُفضل أن يكون فيتا سرباي أون)  .يتعني أن يكون السطح املرشوش مسحوقًا.

تنبيه:
للتثبيت الالصق أو لكسوات مركبات األسنان ،يتعني إجراء سفع رميل ألسطح الجسور املطلية مسبقًا باستخدامدي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي أو لألسطح
الحاجزة باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحبيبات بحجم  110ميكرومرت عند ضغط مبقدار  1بار يليه املعالجة باستخدام موادهالمية كاوية متداولة للسرياميك طبقًا
لتعليامت الجهة الصانعة .يتعني االلتزام بتعليامت السالمة عندالتعامل مع املواد الهالمية الكاوية للسرياميك ،الحتوائها عىل حمض الهيدروفلوريك (!)HF
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 .3االحرتاق

12

يتعني وضع العنرص بعد ذلك عىل حامل مادة اشتعال تقليدي باستخدام قطن احرتاق (صورة  .)12يُنصح باستعامل قرص احرتاق شبيك مصنوع من ثنايئ أكسيد الزركونيوم لضامن
متدد حراري متكاىفء يف النظام .تتم عملية االحرتاق طبقًا للبيانات التالية.
بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
دقيقتان
مدة التجفيف:
°1000م
درجة االحرتاق:
°60م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 1دقيقة
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°1000م
التفريغ حتى:
 .4السفع الرميل
سفع رميل باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحجم جسيامت  110ميكرومرت عند ضغط إشعاعي مبقدار  1بار ،لتشكيل سطح أكرب .بذلك تزداد قابلية الرتطيب.
تنبيه:
للتثبيت الالصق أو لكسوات مركبات األسنان ،يتعني إجراء سفع رميل ألسطح الجسور املطلية مسبقًا باستخدامدي يس إم هوت بوند ترسكونكت /ترسكونكت سرباي أو لألسطح الحاجزة
باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al3O2لحبيات بحجم  110ميكرومرت مع ضغط مبقدار  1بار ،يليه املعالجة باستخدام مواد هالمية كاويةمتداولة للسرياميك طبقًا لتعليامت
الجهة الصانعة .يتعني االلتزام بتعليامت السالمة عندالتعامل مع املواد الهالمية الكاوية للسرياميك ،الحتوائها عىل حمض الهيدروفلوريك (!)HF

› ‹ 10

التخزين وتعليامت األمان:
درجة التخزين املفضلة :درجة حرارة الغرفة .يُحفظ يف مكان جاف.
تشمل إرشادات االستخدام جميع مجاالت استخدام
دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت.

فوزيو

ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات أسفل الرابطwww.dcm-hotbond.com :
إجراءات متعلقة بتقنيات األسنان:

دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي

معامل متدد حراري  6-10 × 9,0كلفن°500-25( 1-م)

دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي عبارة عن زجاج جاهز للرش يقوم عىل أساس
مادة سيليكونية حديثة وخالية من الليوسيت .مصبوغ طبقًا ملقياس فيتا الكالسييك
للتلوين  .B1دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي ُمعد فقط
الستخدامات األسنان ولالستعامل مبعرفة
أخصائيني ُمدربني .دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي ُمعد ملواصلة
املعالجة بغرض التطعيم املحكم للتيتانيوم مع وحدات تكسية
ترشيحية مكونة من ثنايئسيليكات وكذلك للتيتانيوم مع ثنايئأكسيد الزركونيوم يف منظومة دي يس إم هوت بوند فوزيو.

 .1التحضري:
يتعني سفع جميع األسطح رمليًا باستخدام أكسيد األلومنيوم ( )Al2O3لحبيبات بحجم  110ميكرومرت ومقدار ضغط يصل إىل  2باربحد أقىص .يجب أن يكون السطح
خاليًا من الغبار والشحوم.
يتعني سد مجرى الربط يف قواعد الدعامات الفردية املصنوعة من التيتانيوم باستخدام قطن احرتاق ُمسال كحامية من ترسب اللحام.
 .2طالء أسطح التيتانيوم باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي
لطالء تلك األسطح ،يتم رج عبوة إسرباي دي يس إم هوت بوند كونكت بقوة  ،حتى ميكن سامع صوت كرة التقليب بوضوح .يتم رش طبقة تغطية من عىل بعد حوايل 10 - 5
سم بالتدريج وعىل دفعات متساوية.

موانع االستعامل:
• عمل تركيبات مبواد خارج إطار منظومة منتجات دي يس إم هوت بوند
املوصوفة و/أو مبواد من جهات خارجية.
• الطالء مبواد غري ُمق َررة.
• زوايا وأطراف حادة عىل اإلطار أو أشكال إطار ُمصغرة بطريقة غري ترشيحية.
• هذه الطريقة من الربط غري مناسبة ملرىض رصير األسنان وسوء إطباق األسنان
إرشادات تحذير متعلقة بخواص املواد
موانع االستعامل:
يُحظر عمل تركيبات مبواد خارج الغرض امل ُحدد ملنتج دي يس إم هوت بوند كونكت سرباي املوصوف!

إرشادات تحذير بخصوص املعالجة التقنية:
مخصص الستعامالت األسنان فقط مبوجب الغرض امل ُحدد!
ال يجوز أن تتم املعالجة إال عىل يد أخصائيني ُمدربني!
عند معالجة املنتجات السرياميكية (الصقل والتلميع) ميكن أن يتكون غبار وشظايا .احرص عىل حامية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازًا
لشفط العوادم أو أن ترتدي كامم ًة واقي ًة ونظار ًة واقيةً! تو َخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة املرتفعة أثناء االحرتاق .خطر اإلصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية
الشخصية!
تجنب مالمسة املواد للجلد واألغشية املخاطية والعينني!
ال يجوز إعادة تفريغ املسحوق -املخلوط ولو ملرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة -يف األوعية! خطر التلوث!
احرص عىل عدم تالمس املسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة يف عبوة املسحوق .خطر التلوث!
احرص أشد الحرص عىل نقاء الفرشاة أو أنبوبة الرتذيذ أو السكوبوال .قد يؤثر أي تلومثن مصدر خارجي سلبًا عىل نتائج االحرتاق .خطر التلوث!
بسبب طرق البناء املختلفة ألفران حرق السرياميك يف السوق ،ينطوي األمر علىظروف حرق مختلفة نسب ًيا .يتعني لزا ًما مراعاة هذه املسألة وإقرار العميل بتحمل املسؤولية
الشخصية تجاهها .درجات االحرتاق املذكورة ما هي إال نسب اسرتشادية!
		

		
		

GHS02

 - H222أيروسول رسيع االشتعال
 - H229الوعاء يتعرض لضغط؛ ميكن أن ينفجر أثناء التسخني
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تاج من التيتانيوم مطيل باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي

جرس من التيتانيوم مطيل باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي

دعامة تيتانيوم مطلية باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي

ثبت العنرص املرشوش عىل قرص احرتاق ثم أحرقه يف فرن سرياميك طبقًا لبيانات االحرتاق التالية.
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بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
 6دقائق
مدة التجفيف:
°800م
درجة االحرتاق:
°55م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 1دقيقة
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°800م
التفريغ حتى:

فوزيو
فوزيو
دي يس إم هوت بوند فوزيو  12هو لحام سرياميك زجاجي يعتمد عىل مادة سيليكونية .يساعد عىل التطعيم املحكم لثنايئ أكسيدالزركونيوم مع وحدات تكسية ترشيحية من
ثنايئالسيليكات مبعامل متدد حراري نسبته حوايل  6-10 x 0,5 ± 10,0كلفن (°100م °500 -م) ،التيتانيوم مع وحدات تكسية ترشيحية من ثنايئالسيليكات مبعامل
فضل عن دمج التيتانيوم مع ثنايئ أكسيدالزركونيوم لتصنيع منتجات متعلقة بتقنيات األسنان.
متدد حراري نسبته حوايل  6-10 x 0,5 ± 10,0كلفن (°100م °500 -م) ً

يُستخدمدي يس إم هوت بوند فوزيو  12لربط التيتانيوم بثنايئ أكسيدالزركونيوم وربط التيتانيوم بثنايئالسيليكاتُ .يفضل استخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو  12عند
فاصل لحامي يرتاوح قطره بني  0,15ملم  0,3 -ملم بحد أقىص.

تاج تيتانيوم وجرس تيتانيوم عىل قرص االحرتاق بعد إمتام االحرتاق

يُحظر استخدام امل ُنتج عند فواصل اللحام التي يقل قطرها عن  0,1ملم أو يزيد عن  0,3ملم.
دواعي االستعامل:

ملحوظة :إذا مل ينتج عن الرتذيذ طبقة كافية ،فيمكن عملطالء سطح إضايف باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي  .يف هذه األثناء يراعى أن الفاصل اللحامي يف
موضع ترذيذ الطبقة اإلضافية يتعرض لالختزال.

ثنايئ أكسيدالزركونيوم مع ثنايئالسيليكات
نويص مبا ييل:
دي يس إم هوت بوند فوزيو 12

X
X
X
دي يس إم هوت بوند فوزيو  12عبارة عن
سرياميك زجاجي يُستخدم كلحام رئييس أثناء لحام ثنايئ
أكسيدالزركونيوم مع
وحدات تكسية ترشيحية مصنوعة من ثنايئالسيليكات.
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التيتانيوم مع ثنايئالسيليكات
نويص مبا ييل:
دي يس إم هوت بوند فوزيو 12

التيتانيوم مع ثنايئ أكسيد الزركونيوم
نويص مبا ييل:
دي يس إم هوت بوند فوزيو 12

دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي مادة سرياميكية لتهيئة أسطح التيتانيوم النقي أو سبائك  TiAl6V4أو
 ،TiAl6Nb7إلقامة رابط ُمحكم وخايل من الفجوات ودائم بني قاعدة تيتانيوم وهيكل علوي فردي من ثنايئ أكسيد الزركونيوم
أو مع وحدات تكسية ترشيحية من ثنايئ السيليكات.
يُساعد دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي عىل التحكم يف اللون يف املعالجات الالحقة للتيتانيوم.
يقلل دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي من التأكسد الالحق لسطح التيتانيوم يف املعالجات الالحقة.
دي يس إم هوت بوند فوزيو  12عبارة عن
سرياميك زجاجي يُستخدم كلحام رئييس أثناء لحام التيتانيوم
املطيل مسبقًا باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو
كونكت سرباي مع
وحدات تكسية ترشيحية مصنوعة من ثنايئالسيليكات.
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دي يس إم هوت بوند فوزيو  12عبارة عن
سرياميك زجاجي يُستخدم كلحام رئييس أثناء لحام التيتانيوم
املطيل مسبقًا باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو
كونكت سرباي مع ثنايئ أكسيدالزركونيوم.

موانع االستعامل:
ال ت ُستخدم مواد دي يس إم هوت بوند فوزيو  12و دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي للربطبني كل من :أكسيداأللومنيوم مع ثنايئأكسيد الزركونيوم وأكسيداأللومنيوم مع
التيتانيوم وكذلك أكسيداأللومنيوم مع ثنايئالسيليكات.
ال تتناسب املواد مع كسواتثنايئ السيليكاتاملطلية عىل حدة وال مع أنواع ثنايئالسيليكاتالخارجة عن نطاق معامل التمدد الحراري بنسبة حوايل  6-10 x 0,5 ± 10,0كلفن
(°100م °500 -م).
يُرصح باستعامل دي يس إم هوت بوند فوزيو  12و دي يس إم هوت بوند فوزيو كونكت سرباي فقط للدواعي الواردة أعاله!

 .2التطعيم
يجري التطعيم باستخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو  12عىل النحو التايل:
يُخلط مسحوق دي يس إم هوت بوند فوزيو  12مع دي يس إم هوت بوند فوزيو السائل بكمية معايرة لتكوين قوام دسم.

2

1

إرشادات تحذير متعلقة بخواص املواد
موانع االستعامل:
يُحظر الخلط مبواد خارج الغرض امل ُحدد ملنتج دي يس إم هوت بوند فوزيو  12املوصوف!
إرشادات تحذير بخصوص املعالجة التقنية:
مخصص الستعامالت األسنان فقط مبوجب الغرض امل ُحدد!
ال يجوز أن تتم املعالجة إال عىل يد أخصائيني ُمدربني!
عند معالجة املنتجات السرياميكية (الصقل والتلميع) ميكن أن يتكون غبار وشظايا .احرص عىل حامية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازًا
لشفط العوادم أو أن ترتدي كامم ًة واقي ًة ونظار ًة واقيةً! تو َخ الحذر عند التعامل مع درجات الحرارة املرتفعة أثناء االحرتاق .خطر اإلصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية
الشخصية!
تجنب مالمسة املواد للجلد واألغشية املخاطية والعينني!
ال يجوز إعادة تفريغ املسحوق -املخلوط ولو ملرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة -يف األوعية! خطر التلوث!
احرص عىل عدم تالمس املسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة يف عبوة املسحوق .خطر التلوث!
احرص أشد الحرص عىل نقاء الفرشاة أو أنبوبة الرتذيذ أو السكوبوال .قد يؤثر أي تلومثن مصدر خارجي سلبًا عىل نتائج االحرتاق .خطر التلوث!
بسبب طرق البناء املختلفة ألفران حرق السرياميك يف السوق ،ينطوي األمر عىل
ظروف حرق مختلفة .يتعني لزا ًما مراعاة هذه املسألة وإقرار العميل بتحمل املسؤولية الشخصية تجاهها .درجات االحرتاق املذكورة ما هي إال نسب اسرتشادية!
التخزين وتعليامت األمان:
درجة التخزين املفضلة :درجة حرارة الغرفة .يُحفظ يف مكان جاف.

قطرة السائل شامل ًة املسحوق املرتاكم

تغلظ السائل بسبب املسحوق

3

قوام دسم

تشمل إرشادات االستخدام جميع مجاالت استخدام دي يس إم هوت بوند فوزيو .12
ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات أسفل الرابطwww.dcm-hotbond.com :
إجراءات متعلقة بتقنيات األسنان:
 .1التحضري:
• يجب أن يكون هناك فاصل لحامي بني املكونات املطلوب لحامها ،بحيث يرتاوح قطره بني  0,1ملم حتى  0,3ملم بح أقىص.
• يتعني سفع جميع األسطح رمليًا باستخدام حبيبات أكسيد ألومنيوم بحجم  110ميكرومرت وعند مقدار ضغط 1
بار .يجب أن يكون السطح خاليًا من الغبار والشحوم.
• يتعني سد مجرى الربغي يف قواعد الدعامات الفردية املصنوعة من التيتانيوم باستخدام قطن احرتاق ُمسال كحامية من ترسب اللحام.

يُف َرغ دي يس إم هوت بوند فوزيو  12اللزج باستخدام فرشاة عىل جميع مواضع اللحام عىل دفعات متساوية .يراعى وجود كمية فائضة من دي يس إم هوت بوند فوزيو ،12
حيث تحتاج الكتلة إىل مادة شفط الحقة أثناء عملية التصليد الحراري.
تطعيم جرسثنايئ أكسيدزركونيوم بثنايئسيليكات

2

1

ترطيب الجرس من الخارج
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ترطيب كسوة فردية من الداخل
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3

4

عملية الرتكيب

3

جرس مع كسوات وفائض لحام

تطعيم تاج ثنايئ أكسيدزركونيوم بثنايئسيليكات

جرس تيتانيوم مع كسوة أولية وفائض لحام
تاج تيتانيوم معثنايئسيليكات

2

ترطيب ثنايئ أكسيدالزركونيوم من الخارج

4

عملية الرتكيب

1

1

ترطيب غطاءثنايئ سيليكات من الداخل

ترطيب غطاء تيتانيوم من الخارج

3

3

تاج وكسوة مع فائض لحام

2

ترطيب غطاء تيتانيوم من الداخل

4

عملية الرتكيب

تاج تيتانيوم وكسوة مع فائض لحام

تطعيم جرس تيتانيوم بثنايئسيليكات

1

2

ترطيب كسوة فردية من الداخل

ترطيب جرس تيتانيوم من الخارج
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دعامة مع ثنايئ أكسيدالزركونيوم

2

1

يتم حشو غطاء ثنايئ أكسيد الزركونيوم املتاح مبادةدي يس إم هوت بوند فوزيو 12باستخدام الفرشاة

يُخلط مسحوق دي يس إم هوت بوند فوزيو  12مع دي يس إم هوت بوند فوزيو السائل بكمية
معايرة لتكوين قوام دسم

3

يليه ترطيب دي يس إم هوت بوند فوزيو  12لسطح قاعدة التيتانيوم امل ُعالج ُمسبقًا باستخدام دي
يس إم هوت بوند فوزيو كونكت .تبقى قناة الربط مغلقةً.

4

يجري تثبيت عنرص االحرتاق امل ُركب من رأسه عىل قرص االحرتاق باستخدام قطن احرتاق ُمسال.

ملحوظة!
يتعني تثبيت الدعامات من رأسها ،أما التيجان والجسور بالطريقة التقليدية عىل قرص االحرتاق باستخدام قطن احرتاق ُمسال.
يتم تجفيف العنارص امل ُثبتة ً
أول يف حجرية االحرتاق املفتوحة يف فرن االحرتاق ملدة  20دقيقة عىل األقل عند درجة حرارة °400م .ويُفضل إطالة مدة التجفيف مع العنارص
الكبرية.
بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند فوزيو  12كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
 30دقيقة
مدة التجفيف:
°770م
درجة االحرتاق:
°40م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 1دقيقة
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°770م
التفريغ حتى:
يتعني موامئة بيانات االحرتاق كل عىل حدة مع العنارص الكبرية نسبيًا .بعد االحرتاق يتعني إزالة الفوائض باستخدام أملاس مع التربيد باملياه.
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إرشادات تحذير متعلقة بخواص املواد
موانع االستعامل:
يُحظر عمل تركيبات مبواد خارج الغرض امل ُحدد ملنظومة منتجات دي يس إم هوت بوند املوصوفة!

ترسكون
دي يس إم هوت بوند ترسكون (لحام أسايس)

معامل متدد حراري  6-10 × 9,7كلفن°500-25( 0,5 ± 1-م)

دي يس إم هوت بوند ترسكون (لحام أسايس) لتطعيم ثنايئ أكسيدالزركونيومبثنايئ أكسيدالزركونيوم
دي يس إم هوت بوند ترسكون لحام سرياميك مصنوع من سرياميك الزجاج يعمل عىل الربط املحكم بني إطارات ثنايئ أكسيد الزركونيوم لالستعامالت املتعلقة بتقنيات/طب األسنان.

دواعي االستعامل:
 .1لحام أجزاء إطارثنايئ أكسيد زركونيومسرياميكية خالصة مصنوعة من هياكل ثنايئ أكسيد الزركونيوم املعالجة أو امل ُتصلدة حراريًا للتمديد/للتوسيع األفقي إلطارات جرس مشدودة
خصيصا للنظام فقط ،مكون ًة من جزء رئييس وآخر ثانوي .يُصنع كال الجزئني عىل حدة من قبل الفني.
بشكل أطول نسبيًا برشط استعامل عنارص تركيب مصنوعة
ً
 .2لحام أجزاء إطارثنايئ أكسيد زركونيومسرياميكية خالصة بغرض التمديد الرأيس إلطارات الجرس يف حالة االرتفاع الطفيف للربغي واملسافة السنخية املضخمة برشط تركيب
رابطة التجويف النابيض بني الجزء األسايس والجزء القاطع .يتعني تصميم هذه العنارص عىل حدة.
 .3لحام أجزاء تشكيل سرياميكية مصنوعة منثنايئ أكسيد الزركونيوم مثل الدعامات ذات التصاميم الفردية للتمديد أو للمعالجة األساسية لألنسجة بغرض تحسني «املظهر الخارجي
لألسنان».
 .4لحام إطارات القاعدة بأجزاء خارجية لتحسني الشكل ،والتي ال يُسمح بتعريضها لالنحناء أو الفتل أو اإلجهاد بالقص.
موانع االستعامل:
غري مسموح باستخدام املادة يف اللحام البارد (املنترش بالتوازي) للجسور املفصولة أو املكسورة يف النطاق الداخيل لألسنان أو لقطاعات الجسور أو إصالح هياكل
زركونيوممختلفة النوع.
تنبيه:
يتعني إجراء املعالجات الحرارية لإلطارات أو معالجةثنايئ أكسيد الزركونيوم مبوجب تعليامت الجهة الصانعة قبل استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكون للحام.

إرشادات تحذير بخصوص املعالجة التقنية:
مخصصة الستعامالت األسنان فقط مبوجب الغرض امل ُحدد!
ال يجوز أن تتم املعالجة إال عىل يد أخصائيني ُمدربني!
عند معالجة املنتجات السرياميكية (الصقل والتلميع) ميكن أن يتكون غبار وشظايا.
احرص عىل حامية عينيك وتجنب استنشاق الغبار الناجم عن الصقل! إما أن تستخدم جهازًا لشفط العوادم أو أن ترتدي كامم ًة واقي ًة ونظار ًة واقيةً! تو َخ الحذر عند التعامل مع
درجات الحرارة املرتفعة أثناء االحرتاق .خطر اإلصابة بحروق! استخدم معدات الوقاية الشخصية!
تجنب مالمسة املواد للجلد واألغشية املخاطية والعينني!
ال يجوز إعادة تفريغ املسحوق -املخلوط ولو ملرة واحدة أو الذي طاله سائل أو رطوبة -يف األوعية! خطر التلوث!
احرص عىل عدم تالمس املسحوق مع فرشاة مبللة أو أدوات مبللة يف عبوة املسحوق .خطر التلوث!
احرص عىل نقاء الفرشاة أو اإلسرباي أو السكوبوال .قد يؤثر أي تلومثن مصدر خارجي سلبًا عىل نتائج االحرتاق .خطر التلوث!
بسبب طرق البناء املختلفة ألفران حرق السرياميك يف السوق ،ينطوي األمر عىل ظروف حرق مختلفة نسبيًا .يتعني لزا ًما مراعاة هذه املسألة وإقرار العميل بتحمل املسؤولية
الشخصية تجاهها .درجات االحرتاق املذكورة ما هي إال نسب اسرتشادية!
التخزين وتعليامت األمان:
درجة التخزين املفضلة :درجة حرارة الغرفة .يُحفظ يف مكان جاف.
تشمل إرشادات االستخدام جميع مجاالت استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكون.
ميكنكم الحصول عىل املزيد من املعلومات أسفل الرابطwww.dcm-hotbond.com :
إجراءات متعلقة بتقنيات األسنان:
التحضري:
يُشرتط إلنشاء رابطة لحام مستقرة بني إطارات ثنايئ أكسيدالزركونيومتصميم عنرص الربط املخصوص املستويف لتعليامت النظام ،واملكون من جزء رئييس وآخر ثانوي ،بحيث يفصل
السمك يرتاوح عرضه بني>  0,3و <  0,5ملم .ال يجوز أن يتخطى عرض الفاصل اللحامي  0,5ملم.
بينهام فاصل لحامي متكاىفء ُ
يتعني ربط الجزء الرئييس مبارش ًة بتاج تثبيت .لتجنب الخسائر التجميلية واإلستاتيكية يتعني دمج الجزء الرئييس والثانوي يف عنرص بيني .يشتمل
الجزء الرئييس دامئًا عىل الهيكل األسايس ،ليك يُع ّرض نطاق الجرس الثابت مع الجزء الثانوي نطاق الربط للضغط بشكل كبري (صورة 1 aو 1)b

ثنايئ أكسيد

1a

1b

مجاالت استخدام دي يس إم هوت بوند ترسكون:

ثنايئ أكسيد
الزركونيوم

ثنايئ أكسيد
الزركونيوم
ترسكون

مادة تطعيم لثنايئ أكسيد الزركونيوم
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أول قولبة الجزء الرئييس وتحويره إىل سرياميك .فقط بعدها يجري تصنيع الجزء الثانوي مع جزء الجرس وبقية التيجان.
لضامن الرتكيب املثايل يتعني ً
يتعني اآلن التحقق من دقة تركيب قطاعات إطارات ثنايئأكسيد الزركونيومالجاهزة .اآلن يتعني التحقق من مطابقة تشكيل الفاصل اللحامي للمعايرة املذكورة أعاله (انظر فقرة
التحضري) وتهيئة مواضع اللحام.

3

تتم التهئية باستخدام أحجار أملاس خشنة مثل شارك دنتال ودورمتوند مع التربيد باملياه يف هذه األثناء (الرقم املرجعي8-014-885 : MLXأو ما شابه) وباستخدام السفع
الرميل من خالل جسيامت أكسيد األلومنيوم بحجم  110ميكرومرت عندضغط مبقدار  2بار.
قُبيل اللحام يُنظف السطح مر ًة أخرى ببخار املاء.
قبل لحام نسيج ثنايئ أكسيد زركونيوم يستلزم تجهيز لحام دي يس إم هوت بوند ترسكون و دي يس إم هوت بوند ترسكون السائل ،تحضري قطنة احرتاق تقليدية وحامل مادة
اشتعال تقليدي مع خوابري حمل.
يُنصح باستعامل حامل مادة اشتعال شبيك من ثنايئ أكسيد الزركونيوم لضامن متدد حراري متكاىفء يف النظام.
ملحوظة:
احرص عىل عدم تغلُظ السائل .عدم إذابة دي يس إم هوت بوند ترسكون املخلوط وامل ُجفف فعليًا مر ًة أخرى مع دي يس إم هوت بوند ترسكون السائل بأي حال من األحوال.

قلب جيدًا باستخدام سكوبوال من العقيق واحرص عىل عدم تقليب أية فقاعات (صورة  .)3يتسم القوام األمثل بالدسامة واللزوجة بدون تقطري.

4

املعالجة:
يسهل خفق اللحام من خالل معايرة مسحوق دي يس إم هوت بوند ترسكون باستخدام مغرفة سرياميك اعتيادية.
مقابل كل تطعيم لعنرص ربط أو مقابل كل سنتيمرت من رابطة التجويف النابيض تكفي جرعة واحدة من املسحوق( .صورة )2

2
يتم ترطيب جميع املواضع املطلوب لحامها من الجزء الرئييس والثانوي بكمية متكافئة باستخدام فرشاة (صورة .)4

5

ُصب بعض قطرات دي يس إم هوت بوند ترسكون السائل بجانب املسحوق حتى يتغلظ املسحوق بالكامل.

بعد ذلك يتم تركيب األجزاء املطلوب تطعيمها عىل القالب النموذجي بحذر (صورة  .)5يتعني الحرص عىل العمل بكمية إضافية ،إذ سوف تحتاج الكتلة أثناء عملية التصليد الحراري
إىل مادة شفط الحقة .مطلوب عندئذ العمل برسعة ودقة .بعدها سوف يُخترب مقعد الجرس عىل القالب النموذجي.
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6

قد تنبثق اآلن بعض الفقاعات من «فراغات اللحام» بسبب ضغط أجزاء اإلطار .لذا يتعني سد تلك الفراغات .بعد ذلك يتم تصليد مادة اللحام من خالل
تسخينها من جميع الجوانب باستخدام مجفف هواء ساخن .تستغرق هذه العملية حوايل  2-1دقيقة (صورة .)6
يبني «اختبار التامسك» للفني ما إذا كان اللحام صلبًا ومستق ًرا .يضاهي قوام اللحام امل ُجفف لحام طباشري السبورة املدرسية.

بعد ذلك ت ُثبت كافة العنارص عىل حامل مادة اشتعال شبيك -يفضل أن يكون مصنو ًعا من ثنايئ أكسيد الزركونيوم -مع رضورة توفري عمود ارتكاز مثايل .يُنصح بتثبيت الخوابري عىل
قرص االحرتاق باستخدام قطن احرتاق ُمسال لتجنب حركتها الذاتية.
يجب تجفيف قطن االحرتاق قبل حرق السرياميك (صورة  !)9ولعمل ذلك يتم تجفيف قطن االحرتاق أثناء انبعاث الحرارة من الفرن حتى يتصلد القطن بالكامل.
قد يكون من املفيد أيضً ا مع العنارص الكبرية توفري دعم أسايس من خالل استخدام قطن احرتاق ُمسال.
فيام ييل برنامج احرتاق اللحام .من بني املعايري التي يستند إليها الربنامج حجم العنرص املطلوب لحامه.

7

بيانات احرتاق دي يس إم هوت بوند ترسكون كالتايل:
°450م
درجة الحرارة االبتدائية:
 30دقيقة عىل األقل
مدة التجفيف:
°1000م
درجة االحرتاق:
°30م/الدقيقة
معدل التصاعد:
 3دقائق
مدة التثبيت:
°450م
التفريغ عند:
°1000م
التفريغ حتى:
اآلن ميكن نزع الجرس من القالب دون أن تتحرك أجزاؤه املربوطة (صورة  .)7اآلن أصبح اإلطار مستق ًرا بحيث ميكن اتخاذ االحتياطات األخرية قبل إجراء االحرتاق (مثل فحص
الثبات املثايل للجرس عىل القالب أو إزالة العوالق) .حتى هذه اللحظة ميكن إجراء تصحيح دون أدىن مشكلة .أزل فوائض اللحام املنترشة عىل حافة التاج باستخدام مرشط.

بحسب حجم اإلطار (جسور مستديرة أو إطارات كبرية للغاية) ميكن رفع درجة االحرتاق إىل °10م °20 -م.
طويل حتى يربد تدريج ًيا مع فتح حجرية االحرتاق -من دون معالجة حرارية -لحني بلوغ الحجرية درجة حرارتها االبتدائية مجددًا .يعقب ذلك
بعد إمتام اللحام يجب ترك العنرص ً
إزالة خوابري الحمل وسفع الجوانب الداخلية للتيجان .بعد االحرتاق يتعني إزالة فائض اللحام باستخدام جالخات األملاس مع التربيد باملياه.
بانتهاء التحقق من دقة الرتكيب ينتهي تصنيع اإلطار.

8

يجب أن تتم اللحامات الالحقة ملواضع الخلل املحتملة باستخدام دي يس إم هوت بوند ترسكون وبرنامج احرتاق مامثل.
ال يجوز أن تتخطى درجة احرتاق سرياميك التكسية °980م ،كام يجب دامئًا استخدام أقراص احرتاق مخصوصة مكونة من قطنة االحرتاق امل ُسال حتى آخر إشعال .تتوقف
املعالجة اإلضافية عىل مادة التكسية املستخدمة .هنا يجب اتباع تعليامت الجهة الصانعة.
انتبه!
يتعني لزا ًما تدعيم جميع اإلطارات امللحومة أثناء عمليات االحرتاق الالحقة (اللحام الالحق واحرتاقات التأكسد واحرتاقات العاج وغريها) باستخدام حامل مادة اشتعال فردي
بواسطة قطن احرتاق ُمسال.
ولتجنب االنزالق أثناء عملية االحرتاق أيضً ا ،يتم تشكيل قرص احرتاق مخصوص باستخدام قطن احرتاق ُمسال .يُحقن كل تاج من التيجان بالقليل من قطن االحرتاق لحشو التاج
(صورة .)8
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Dental Creativ Management GmbH
16 Breite Straße
Rostock 18055
Germany
هاتف88 55 302 – 183 94+:
بريد إلكرتوينinfo@dcm-hotbond.com :
www.dcm-hotbond.com

هذا املستند بجميع محتوياته من معلومات وعالمات الرشكات ونصوص وبرامج ورسوم توضيحية وصور محمي مبوجب قانون امللكية الفكرية وبخضع مللكية دي يس إم ش.ذ.م.م .يُحظر -ولو عىل سبيل االجتزاء -استخدام الوثيقة أو تداولها أونرشها
فضل عن إعادة طبعها دون الحصول عىل موافقة كتابية رصيحة من رشكة  .Dental Creativ Management GmbHمخالفة حقوق امللكية الفكرية ت ُعرضك للمسائلة الجنائية
أوتصويرها أواستنساخها أونرشها أو تداولها عالنيةً ،
			
واملدنية وتلزمك بدفع تعويض عن األرضار الناجمة .جميع الحقوق محفوظة.
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