
Návod na použitie v.2.0.1 Denticor 
 
 

V každom balení nájdete sklenené ampulky s označením príslušného typu na etikete. Vedľa 
ampuliek sú vložené zubné korunky. Počet zubných koruniek pre Denticor 5 je 84, pre 
Denticor 10 je 94.. Zubné korunky ResiCor pred prvým použitím vyberte z balenia a vložte 
do vriacej vody na 60 sekúnd pre sterilizáciu a následne ich vyčistite handričkou.  

 
 
Dôkladne si umyte ruky pred prácou. Pred použitím Denticoru si prečítajte tento návod a pozrite si videá a prečítajte 
si návody a odporúčania na stránke (www.denticor.sk/video-navody).  
 
Slovo na začiatok: Pre prácu s Denticorom potrebujete kľud, čas, trpezlivosť a priestor vrátane zrkadla. Pripravte sa, 
že nový zub – jeho dočasnú náhradu, si môžete urobiť až na viacerý pokus a výsledok závisí od každého človeka 
individuálne. Mostík je pevný a odolný. Naučte sa najpv urobiť pevný mostík. Akonáhle zvládnete výrobu mostíka, 
urobte si ešte jeden a do toho vložte zubnú korunku. Urobte si viacero rôznych zubných náhrad a vyberte jednu, 
ktorá Vám bude pasovať najviac. Ak sa jeden pokus nevydarí, použite ten istý materiál pre ďalší pokus ponorením 
do horúcej vody.  
 
Odporúčame očistiť ďasno od slín a vlhkosti jemne servítkou. Ak Vám nebude pasovať ani jedna zubná korunka 
v balení, nevadí. Novú zubnú náhradu si urobte iba z materiálu DentiFlex alebo DentiFlex plus, korunky nemusíte 
použiť. 
 
Materiál na výrobu zubného mostíka DentiFlex ponorte do horúcej vody o teplote 80-90 stupňov celzia. Materiál sa 
stane tvarovateľný do cca 1 minúty. 
Materiál na výrobu zubného mostíka DentiFlex Plus ponorte do vody o teplote 50-60 stupňov celzia. Materiál sa 
stane tvarovateľný do cca 5 minút. 
Ak material DentiFlex Plus ponoríte do vody o teplote 80-90 stupňov, stane sa lepivý pre spojenie zubných 
koruniek s mostíkom DentiFlex. Jeho tvarovateľnosť môžete následne upraviť ponorením do chladnejšej vody. 
 
 
 
Návod, varianta č.1: 
 

1. Otvoríte fľaštičku s DentiFlexom a malé množstvo nasypete do horúcej vody. 
2. DentiFlex necháte v horúcej vode, kým nebude tvarovateľný. 
3. DentiFlex vytvarujete v prstoch do tvaru kocky prípadne kvádra, dĺžka hrany podľa veľkosti medzery po 

chýbajúcich zuboch. 
4. Tvarovateľnú hmotu DentiFlex dôkladne zbavíme vlhkosti servítkou, miesto kde chýba zub a ďasno 

vysušíme od slín. 
5. Do miesta, kde Vám chýba zub alebo zuby vložíte DentiFlex v takom množstve, aká je veľká diera po 

chýbajúcich zuboch. 
6. Pevne zatlačíte, aby DentiFlex pokryl bočné hrany, strany okolitých zubov. Ak je hmoty viac ako treba, 

odoberieme ju, kým je tvarovateľná. Hmotu jemne povyberieme z miesta. 
7. Z balenia si vyberiete zubnú korunku ResiCor, vo veľkosti a tvaru, ktorá bude na miesto pasovať. 
8. Zubnú korunku vložíte na zubný mostík DentiFlex a zatlačíte ju. Prstami tvarujete tak, aby zubná korunka a 

DentiFlex pekne pasovali na miesto. 
9. Zakusneme. Nový zub by mal presne pasovať na svoje miesto. DentiFlex je prispôsobiteľný skusu. 
10. Máme hotovú zubnú náhradu, ktorú môžeme po stvrdnutí začať používať. Vkladať a vyberať bez 

obmedzenia. 

 
 
Návod, varianta č.2: 
 

1. Primerané množstvo granulovaného DentiFlexu naberte kávovou lyžičkou a vložte do horúcej vody, cca 
po 30 sekundách, keď sa granuly spoja do transparentnej, tvarovateľnej hmoty, vyberte ju opäť kávovou 
lyžičkou z horúcej vody. 

2. Následne si vytvarujte formou otlačku okolitých zubov a takto vytvorený mostík so zubnou korunkou 
vložte na miesto chýbajúceho zubu a pevne zahryznite tak, aby vám zuby prirodzene dosadli a nechajte 
ho vychladnúť. 

3. Miesta kde vám chýba zub osaďte príslušnú zubnú korunku, kým je ešte DentiFlex tvarovateľný. 

http://www.denticor.sk/video-navody


4. Ak vám nový mostík na prvýkrát nesadol, opätovným vložením DetiFlexu do horúcej vody o teplote 80-90 
stupňov celzia získa tvarovateľné vlastnosti a celý proces môžete opakovať, až pokým nebudete 
s mostíkom spokojný.  

 
 
Návod, varianta č.3: 

1. Otvoríte fľaštičku s DentiFlexom a malé množstvo nasypte do horúcej vody o teplote 80-90 stupňov 
celzia. 

2. DentiFlex necháte v horúcej vode, kým nebude plne tvarovateľný. 
3. DentiFlex vytvarujete v prstoch do tvaru kocky prípadne kvádra, dĺžka hrany podľa veľkosti medzery 

po chýbajúcich zuboch. 
4. Miesto po chýbajúcich zuboch usušíte servítkou. Ak je DentiFlex po vybratí z teplej vody vlhký, osušte 

ho servítkou. 
5. Do miesta, kde Vám chýba zub alebo zuby vložíte DentiFlex. Vložte ho pevne, rukami opracujte do čo 

najtenšej formy. 
6. Pevne zatlačíte, aby DentiFlex pokryl bočné hrany okolitých zubov. Jemne ho povytiahnite. 
7. Vyberiete zubnú korunku ResiCor, ktorá bude na miesto pasovať. Vyskúšajte rôzne varianty zubných 

koruniek 
8. Zubnú korunku vložíte na zubný mostík DentiFlex a zatlačte ju.  
9. Prstami tvarujete tak, aby zubná korunka a DentiFlex pekne pasovali na miesto.  
10. Zakusneme, nový zub by mal presne pasovať. DentiFlex je prispôsobiteľný skusu. 
11. Máme hotovú zubnú náhradu.  

 
 
Zubnú náhradu odporúčame z úst vybrať a nechať voľne stvrdnúť. Po vybratí náhrady z úst sa spoj bočných strán 
mierne skráti, keďže vybratím narúšíme pôvodnú šírku zubného mostíka. Je preto vhodné po vybratí zubnej 
náhrady, kým je ešte tvarovateľná, ju v prstoch mierne rozšíriť o toľko, o koľko sa skrátila, zdeformovala jej vybratím. 
Po stvrdnutí zubnej náhrady by mala pevne pasovať na svoje miesto. Novú zubnú náhradu vkladajte nie pod 
pravým uhlom ale pod určitým sklonom, ktorý Vám bude vyhovovať.  Ak zubná náhrada nedrží na svojom mieste, 
ponorte ju celú do horúcej vody o teplote 70-80 stupňov celzia, aby sa stala opäť tvarovateľná a vložte ju opäť na 
miesto. Opravte spojenie v prstoch. Postup opakujte. Ak z mostíka vypadne zubná korunka, pripojte ju 
prostredníctvo materiálu DentiFlex Plus. DentiFlex Plus ponorte do horúcej vody o teplote 80-90 stupňov na 30 
sekúnd. Naneste DentiFlex Plus na spodnú časť zubnej korunky a opätovne spojte s mostíkom DentiFlex.  Z 
materiálu DentiFlex Plus môžete urobiť tiež zubný mostík. Vložte DentiFlex Plus do vody o teplote 40-50 stupňov, 
kým sa nestane plne tvarovateľný. DentiFlex Plus odporúčame pre mostíky na predné zuby.  
 
 
Test pevnosti -Po stvrdnutí urobíte test pevnosti spojenia korunky s mostíkom – hmatom otestujte pevnosť spojenia. 
Ak je všetko v poriadku, zubnú náhradu môžete používať.  Ak nie je spojenie mostíka s korunkou pevné, použite 
DentiFlex Plus. Malé množstvo DentiFlex Plus ponorte do horúcej vody na 30 sekúnd.  Naneste Dentiflex plus na 
zubnú korunku – spodnú časť, ktorá sa spája s mostíkom. Vložte korunku pevne na miesto.   
 
Praktické rady: Nadbytočný material z mostíka odoberte tak, že nadbytočnú časť ponoríte do horúcej vody a po 
zmäknutí nadbytočnej časti túto časť oddteľte. Zvyšnú časť mostíka neponárajte, nechajte ho v pevnom stave. 
Tvarovateľnú hmotu, mostík DentiFlex môžete upravovovať neobmedzený počet krát bez straty materiálu a jeho 
vlastností ako je pevnosť, pružnosť a tvarovateľnosť. Ak sa Vám nepodarí urobiť zubnú náhradu na prvý pokus, celú 
náhradu ponorte do horúcej vody a začnite od začiatku. Nezabudnite, že tvarovateľnú hmotu DentiFlex je nutné 
očistiť od vlhkosti ešte pred tým, ako ju budete vkladať na miesto po chýbajúcom zube. 
 
Upozornenie: Denticor nepoužívajte, ak máte v ústach rany, zápal úst alebo ďasien, ak trpíte epilepsiou, astmou 
a silnými alergiami alebo inými závažnými ochoreniami, ktoré zaťažujú Váš organizmus. Na noc odporúčame zubné 
náhrady vybrať z úst a vyčistiť zubnou kefkou a zubnou pastou. Žiadnu zo zložiek Denticoru neprehĺtajte. Denticor je 
určený pre osoby staršie 18 rokov.  Držte od dosahu detí. Denticor obsahuje drobné častice, ktoré by mohli deti 
nechcene zjesť alebo vdýchnuť. Balenie Denticoru skladujte na suchom a tmavom mieste v izbových teplotách. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a balenie teplotám nad 40 stupňov celzia. 
 
 
 

 


