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BisBlock™*
Dentin-desensibiliseringsmiddel, oxalat

GENERELLE OPLYSNINGER
BisBlock er et oxalat-dentin-desensibiliseringsmiddel. Dets primære formål er at tilvejebringe desensibilisering i det naturlige tandsæt. For tandlæ-
gen er BisBlocks patenterede teknik unik, fordi den omfatter den totale ætsningsprocedure før placering af oxalat og adhæsiv. Denne teknik giver 
langvarige effekter pga. dannelsen af oxalatkrystaller dybt inde i dentintubuli i modsætning til andre teknikker, der anvender oxalat, som kun danner 
krystaller på dentintubulis overflade. Når BisBlock anvendes med et dentalt adhæsiv virker det bedst sammen med æts/skyl-adhæsiver som f.eks. 
adhæsivsystemerne ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* , ONE-STEP®*, and ONE-STEP® PLUS.

INDIKATIONER FOR BRUG

BisBlock tilvejebringer desensibilisering af tænder:
 A. Når rodoverfladerne er eksponeret.
 B. Før påsættelse af direkte restaureringer.
 C. Før påsætning af provisorier for indirekte restaureringer.

Advarsler:
 • BisBlock må ikke anvendes sammen med selvætsende adhæsiver eller primere. BisBlock kan reducere bindingsstyrken i forbindelse med  
  visse totaltætsende systemer med særligt lave pH-værdier.
 • Undgå sprøjt i øjnene. Hvis BisBlock kommer i kontakt med øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg lægehjælp.
 • BisBlock må ikke opbevares i køleskab.
 • Ved brug af dentale adhæsiverr vil kontamination med spyt kraftigt kompromittere bindingen til dentin.
 • Fosforsyren i ætsemidlet er et voldsomt irritationsmiddel for øjne og hud. Personskader kan forekomme, hvis ætsemidlet forbliver på huden  
  eller slimhinderne i længere tid. Hvis det utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde  
  af kontakt med andet væv, skal det straks skylles med rigeligt vand i flere minutter.

Forsigtighedsregler:
 • Krydskontaminering: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller forurenede enhedsdosis kom 
  ponenter og tilbehør. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:
 • Hold ætsemidlet væk fra direkte sollys.
 • Undgå hudkontakt. Ikke-polymeriseret resin kan forårsage hudsensibilisering hos personer med en tendens dertil. Hvis der forekommer  
  hudkontakt, skal huden vaskes med sæbe og vand.
 • Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udløbsdatoer. 
 • Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres. 
 • Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com

BRUGSANVISNING
A1. Desensibilisering af eksponerede rodoverflader med adhæsiv
(Af hensyn til patientens komfort skal ætsemidlet, BisBlock, skyllevand og adhæsiv opvarmes til kropstemperatur før anvendelse)
 1. Æts den eksponerede rodoverflade med 32% fosforsyre, f.eks. UNI-ETCH®*, i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt med vand, og lufttør forsigtigt  
  i 2-3 sekunder, så der ikke er synligt vand på tandens overflade.
 2. Påfør BisBlock, og lad det hvile i 30 sekunder. Skyl omhyggeligt med vand, og lad overfladen forblive let, men synligt fugtig med henblik  
  på wet bonding.
 3. Påfør et adhæsiv i henhold til producentens anvisninger.

A2. Desensibilisering af eksponerede rodoverflader uden ætsning og adhæsiv
 1. Rengør tandoverfladen.
 2. Tør tandoverfladen ved at aftørre den med en frisk vatrulle eller en ren serviet.
 3. Påfør BisBlock, og lad det hvile i 30 sekunder. Skyl omhyggeligt med vand.

B. Før påsætning af direkte restaureringer.
 1. Æts præparationen med 32% fosforsyre, f.eks. UNI-ETCH, i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt med vand, og lufttør forsigtigt i 2-3 sekunder,  
  så der ikke er synligt vand på tandens overflade.
 2. Påfør BisBlock, og lad hvile i 30 sekunder. Skyl grundigt. Hvis der er en emaljemargin, ætses med UNI-ETCH igen i mindst 15 sekunder.  
  Skyl omhyggeligt med vand, og lad overfladen forblive let, men synligt fugtig med henblik på wet bonding.
 3. Påfør et adhæsiv iht. producentens anvisninger.
 4. Fortsæt med restaureringsproceduren.

C. Før isætning af provisorier for indirekte restaureringer.
 1. Æts præparationen med 32% fosforsyre, f.eks. UNI-ETCH, i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt med vand, og lufttør forsigtigt i 2-3 sekunder,  
  så der ikke er synligt vand på tandens overflade.
 2. Påfør BisBlock, og lad hvile i 30 sekunder. Skyl grundigt. Hvis der er en emaljemargin, ætses med UNI-ETCH igen i mindst 15 sekunder.  
  Skyl omhyggeligt, og lad overfladen forblive let, men synligt fugtig med henblik på wet bonding.
 3. Påfør et adhæsiv iht. producentens anvisninger.
 4. Fjern det oxygen-inhiberede lag med en vatpellet fugtet med alkohol og tag et aftryk. Læg et separationsmiddel som f.eks. PRO-V COAT®  
  over den forseglede dentin.
 5. Fortsæt med provisorieproceduren.



 Ved cementering:
 1. Fjern provisoriet.
 2. Rengør præparationen med pimpsten og vand. Skyl og tør.
 3. Brug 32% fosforsyre, f.eks. UNI-ETCH, som rengøringsmiddel, og påfør præparationen det i 15 sekunder. Skyl og tør grundigt.
 4. Påfør et adhæsiv iht. producentens anvisninger.
 5. Fortsæt med procedurer for permanent cementering.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale 
forskrifterfor bortskaffelse af affald.

OPBEVARING: Må ikke opbevares i køleskab. Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F – 25°C/77°F). Se etiketterne på de individuelle komponenter 
for specifikke udløbsdatoer.

GARANTI: BISCO Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for 
nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug 
er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet 
dermed.
* BisBlock og ALL-BOND TE er varemærker tilhørende BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH og PRO-V COAT er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.
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