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BisBlock™*
Oksalaattipohjainen dentiinin desensitointiaine

YLEISIÄ TIETOJA
BisBlock on oksalaattipohjainen dentiinin desensitointiaine. Sen ensisijaisena tarkoituksena on hampaiden desensitointi. BisBlockin patentoitu 
tekniikka on ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyy total-etsaus-toimenpide ennen oksalaatin ja sidosaineen vientiä. Tämä tekniikka mahdollistaa 
pitkäaikaisen vaikutuksen siitä syystä, että oksalaattikiteet menevät syvällä dentiinitubuluksiin kun taas muissa vastaavissa tekniikoissa kiteitä muo-
dostuu vain tubulusten pinnalla. Kun käytetään sidosaineiden kanssa, BisBlock toimii parhaiten etsaa ja huuhtele -sidosainejärjestelmien kanssa 
kuten ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* , ONE-STEP®* ja ONE-STEP® PLUS.

KÄYTTÖAIHEET

BisBlock soveltuu:
 A. paljastuneille juurenpinnoille.
 B. kaviteetin esikäsittelyyn ennen paikkausta.
 C. ennen väliaikaisten epäsuorien restauraatioiden kiinnittämistä.

Varoitukset:
 • BisBlockia ei saa käyttää itse-etsaavien sidosaineiden tai primereitten kanssa. BisBlock voi vähentää sidoslujuutta tietyillä erittäin hapollisilla  
  total-etsaus-järjestelmillä.
 • Vältä aineen roiskumista silmiin. Jos BisBlockia joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele runsaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen.
 • BisBlockia ei saa säilyttää jääkaapissa.
 • Käytettäessä sidosaineita, sylkikontaminaatio heikentää dentiinisidosta.
 • Etsausaineen sisältämä fosforihappo ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa. Vaurio saattaa syntyä, mikäli etsausaineen annetaan olla iholla  
  tai limakalvolla pidemmän ajan. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos etsausaine joutuu kosketuksiin  
  muiden kudosten kanssa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä useiden minuuttien ajan.

Huomio:
 • Ristikontaminaatio: Tuote saattaa sisältää kertakäyttöisiä osia. Hävitä käytetyt tai kontaminoidut yksittäispakatut tuotteet ja lisävarusteet. Älä  
  puhdista, desinfioi tai käytä niitä uudelleen.

Varotoimet:
 • Suojaa etsausaine suoralta auringonvalolta.
 • Vältä ihokosketusta. Polymerisoitumattomat resiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä. Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon  
  kanssa, pese saippualla ja vedellä.
 • Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta tuote-etiketistä. 
 • Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 
 • Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com

KÄYTTÖOHJEET
A1. Paljaiden juuripintojen desensitointi sidosaineella
(Paranna potilaan mukavuutta lämmittämällä etsausaine, BisBlock, huuhteluvesi ja sidosaine kehonlämpöiseksi ennen käyttöä)
 1. Etsaa paljasta juuripintaa 32% fosforihapolla kuten UNI-ETCH®* 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja ilmakuivaa varovasti  
  2–3 sekunnin ajan siten, ettei hampaan pinnalla näy vettä.
 2. Levitä BisBlock ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja jätä pinta jonkin verran näkyvästi kosteaksi.
 3. Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

A2. Paljaiden juuripintojen desensitointi ilman etsausta tai sidosainetta
 1. Puhdista hampaan pinta.
 2. Kuivaa hampaan pinta pyyhkimällä se vanurullalla tai paperipyyhkeellä.
 3. Levitä BisBlock ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä.

B. Ennen suorien restauraatioiden asettamista.
 1. Etsaa preparaatio 32% fosforihapolla kuten UNI-ETCH 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja ilmakuivaa varovasti 2–3 sekunnin  
  ajan, siten ettei hampaan pinnalla näy vettä.
 2. Levitä BisBlock ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Jos hammaskiilteen reunaa on, etsaa uudelleen UNI- ETCH:llä  
  vähintään 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja jätä pinta jonkin verran näkyvästi kosteaksi.
 3. Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
 4. Jatka restauraatio toimenpidettä.

C. Ennen väliaikaisia epäsuoria restauraatioita.
 1. Etsaa preparaatiota 32% fosforihapolla kuten UNI-ETCH 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja ilmakuivaa varovasti 2–3 sekunnin  
  ajan, siten ettei hampaan pinnalla näy vettä.
 2. Levitä BisBlock ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti. Jos preparaation reunaa on, etsaa uudelleen UNI-ETCH:llä  
  vähintään 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti vedellä ja jätä pinta jonkin verran näkyvästi kosteaksi.
 3. Levitä sidosainetta valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 4. Poista happi-inhibitiokerros alkoholiin kostutetulla vanupallolla ja ota jäljennös. Aseta separointiaine kuten PRO-V COAT® suljetun dentiinin  
  päälle.
 5. Jatka väliaikaista restauraatiotoimenpidettä.



 Sementointikäynnillä:
 1. Poista väliaikainen.
 2. Puhdista preparaatio hohkakiven ja veden sekoituksella. Huuhtele ja kuivaa.
 3. Puhdista preparaatiota 32% fosforihapolla kuten UNI-ETCH 15 sekunnin ajan. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa.
 4. Käytä sidosainetta valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
 5. Jatka pysyvää sementointitoimenpidettä.

HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia 
tai alueellisia säännöksiä.

SÄILYTYS: Ei saa säilyttää jääkaapissa. Säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F). Katso viimeinen käyttöpäivä aina tuotteen omasta 
tuote-etiketistä.

TAKUU: BISCO Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahin-
goista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on 
määrittää ennen käyttöä tuotteen sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
* BisBlock ja ALL-BOND TE ovat BISCO, Inc:n tavaramerkkejä.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH ja PRO-V COAT ovat BISCO, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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