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BisBlock™*
Dentinedesensibilisator op oxalaatbasis

ALGEMENE INFORMATIE
BisBlock is een dentinedesensibilisator op oxalaatbasis. Het is hoofdzakelijk bedoeld om de natuurlijke dentine te desensibiliseren. BisBlocks 
gepatenteerde techniek voor de tandarts is uniek omdat hierbij de totaaletsprocedure plaatsvindt vóór het aanbrengen van oxalaat en adhesief. 
Deze techniek heeft langdurig effect doordat diep in de dentinetubuli oxalaatkristalvorming plaatsvindt, terwijl bij andere technieken alleen op 
het oppervlak van de tubuli oxalaatkristallen worden gevormd. Indien gebruikt met een tandheelkundig adhesief, werkt BisBlock het best met 
ets-en-spoeladhesieven zoals de adhesieve systemen ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND BOND UNIVERSAL®* 
, ONE-STEP®* en ONE-STEP® PLUS.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

BisBlock zorgt voor desensibilisatie van tanden:
 A. Bij blootliggende worteloppervlakken
 B. Voorafgaand aan de plaatsing van directe restauraties
 C. Voorafgaand aan de vervaardiging van een tijdelijke voorziening bij indirecte restauraties

Waarschuwingen:
 • BisBlock mag niet in combinatie met zelfetsende adhesieven of primers worden gebruikt. BisBlock kan de hechtsterkte verminderen bij  
  bepaalde totaaletssystemen met een hoge zuurgraad.
 • Vermijd spatten in de ogen. Als BisBlock in contact komt met de ogen, moeten de ogen met ruime hoeveelheden water worden gespoeld  
  en moet medische hulp worden ingeroepen.
 • BisBlock mag niet worden gekoeld.
 • Bij gebruik van dentale adhesieven zal contaminatie met speeksel de hechting aan dentine ernstig belemmeren.
 • Het fosforzuur in het etsmiddel is sterk irriterend voor de ogen en de huid. Als het etsmiddel voor langere tijd op de huid of slijmvliezen  
  achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het oog met ruime hoeveelheden water spoelen en  
  onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele  
  minuten met veel water afspoelen.

Waarschuwingen:
 • Kruisbesmetting: het product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Gebruikte of besmette eenheidsdoseringscomponenten  
  en accessoires afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:
 • Houd het etsmiddel verwijderd van direct zonlicht.
 • Contact met de huid vermijden; niet-gepolymeriseerde harsen kunnen de huid van daarvoor vatbare mensen gevoelig maken. In geval van  
  contact, de huid wassen met water en zeep.
 • Zie de etiketten van de afzonderlijke componenten voor de specifieke uiterste gebruiksdata. 
 • Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. 
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com

GEBRUIKSAANWIJZING
A1. Desensibilisatie van blootliggende worteloppervlakken bij gebruik van adhesief
(Voor meer comfort voor de patiënt kunt u het etsmiddel, BisBlock, spoelwater en adhesief vóór aanbrenging opwarmen tot lichaamstemperatuur)
 1. Ets het blootliggende worteloppervlak gedurende 15 seconden met 32% fosforzuur, bv. UNI-ETCH®*. Spoel grondig met water, en droog  
  voorzichtig 2-3 seconden met lucht zodat er op het tandoppervlak geen water meer zichtbaar is.
 2. Breng BisBlock aan en laat het 30 seconden intrekken. Spoel grondig met water en laat het oppervlak enigszins, maar zichtbaar, vochtig  
  ten behoeve van ‘wet bonding’.
 3. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

A2. Desensibilisatie van blootliggende worteloppervlakken zonder etsen of gebruik van adhesief.
 1. Reinig het tandoppervlak.
 2. Dep het tandoppervlak droog met een nieuwe wattenrol of een schoon papieren doekje.
 3. Breng BisBlock aan en laat het 30 seconden intrekken. Spoel grondig met water.

B. Voorafgaand aan de plaatsing van directe restauraties.
 1. Ets de preparatie gedurende 15 seconden met 32% fosforzuur, bv. UNI-ETCH. Spoel grondig met water, en droog voorzichtig
  2-3 seconden met lucht zodat er op het tandoppervlak geen water meer zichtbaar is.
 2. Breng BisBlock aan en laat het 30 seconden intrekken. Spoel grondig. Als er een glazuurrand aanwezig is, ets dan opnieuw met UNI-ETCH  
  gedurende minimaal 15 seconden. Spoel grondig en laat het oppervlak enigszins, maar zichtbaar, vochtig ten behoeve van ‘wet bonding’. 
 3. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 4. Vervolg de restauratieprocedure.

C. Voorafgaand aan de vervaardiging van een tijdelijke voorziening bij indirecte restauraties.
 1. Ets de preparatie gedurende 15 seconden met 32% fosforzuur, bv. UNI-ETCH. Spoel grondig met water, en droog voorzichtig 2-3 seconden  
  met lucht zodat er op het tandoppervlak geen water meer zichtbaar is.
 2. Breng BisBlock aan en laat het 30 seconden intrekken. Spoel grondig. Als er een glazuurrand aanwezig is, ets dan opnieuw met UNI-ETCH  
  gedurende minimaal 15 seconden. Spoel grondig en laat het oppervlak enigszins, maar zichtbaar, vochtig ten behoeve van ‘wet bonding’. 
 3. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.



 4. Verwijder de zuurstofgeremde laag met een met alcohol bevochtigde wattenpellet en maak een afdruk. Breng over het gesealde dentine  
  een scheidingsmiddel zoals PRO-V COAT® aan.
 5. Vervolg de procedure van het vervaardigen van een tijdelijke voorziening.

 Bij de afspraak voor cementeren:
 1. Verwijder de tijdelijke voorziening.
 2. Reinig de preparatie met een oplossing van puimsteen in water. Spoelen en drogen.
 3. Gebruik 32% fosforzuur, bv. UNI-ETCH, als reinigingsmiddel en breng het aan op de preparatie gedurende 15 seconden. Spoel grondig en  
  droog.
 4. Breng een adhesief aan volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
 5. Vervolg de procedure van permanente cementatie.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale bepalingen inzake 
afval.

BEWARING: Niet koelen. Op kamertemperatuur bewaren (20 °C/68 °F – 25 °C/77 °F). Zie het etiket van de verschillende componenten voor 
specifieke vervaldatums.

GARANTIE: BISCO Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien bewezen is dat ze gebrekkig zijn. BISCO, Inc. 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van 
de producten zoals beschreven. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het 
beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en aansprakelijkheid in verband daarmee.
* BisBlock en ALL-BOND TE zijn handelsmerken of BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH en PRO-V COAT zijn geregistreerde handelsmerken van BISCO, Inc.
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