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BisBlock™*
Οξαλικός Απευαισθητοποιητής οδοντίνης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το BisBlock είναι ένας οξαλικός απευαισθητοποιητής οδοντίνης. Ο κύριος σκοπός του είναι η απευαισθητοποίηση 
της οδοντίνης. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνική του BisBlock για τον οδοντίατρο είναι 
μοναδική, επειδή ενσωματώνει τη διαδικασία ολικής αδροποίησης πριν από την τοποθέτηση του οξαλικού 
απευαισθητοποιητή και του συγκολλητικού. Αυτή η τεχνική παρέχει αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας λόγω 
του σχηματισμού οξαλικών κρυστάλλων βαθιά μέσα στα οδοντινικά σωληνάρια, σε αντίθεση με άλλες τεχνικές 
που χρησιμοποιούν οξαλικά τα οποία σχηματίζουν κρυστάλλους μόνο στην επιφάνεια των οδοντοσωληναρίων. 
Κατά τη χρήση με συγκολλητικό σύστημα, το BisBlock δρα καλύτερα με συγκολλητικά ολικής αδροποίησης , 
όπως τα συστήματα συγκολλητικών υλικών ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND TE™*, ALL-BOND 
UNIVERSAL®*, ONE-STEP®* και ONE-STEP® PLUS.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το BisBlock παρέχει απευαισθητοποίηση των δοντιών:
 A. Όταν είναι εκτεθειμένες οι επιφάνειες των ριζών.
 B. Πριν από την τοποθέτηση άμεσων αποκαταστάσεων.
 C. Πριν από τη δημιουργία προσωρινών έμμεσων αποκαταστάσεων.

Προειδοποιήσεις:
 • Το BisBlock δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με συγκολλητικά υλικά ή υλικά επένδυσης αυτοαδροποίησης.  
  Το BisBlock μπορεί να μειώσει την ισχύ συγκόλλησης με ορισμένα εξαιρετικά όξινα συστήματα ολικής  
  αδροποίησης.
 • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Εάν το BisBlock έρθει σε επαφή με τα μάτια, εκπλύνετε με άφθονη  
  ποσότητα νερού και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Το BisBlock δεν πρέπει να καταψύχεται.
 • Κατά τη χρήση οδοντικών συγκολλητικών υλικών, η επιμόλυνση με σάλιο θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο  
  τη σύνδεση με την οδοντίνη.
 • Το φωσφορικό οξύ του αδροποιητικού μέσου είναι μια εξαιρετικά ερεθιστική ουσία για τα μάτια και  
  το δέρμα. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός εάν το αδροποιητικό μέσο αφεθεί επί του δέρματος  
  ή των βλεννογόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν εκτιναχθεί τυχαία στο μάτι, εκπλύνετε με άφθονη  
  ποσότητα νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς,  
  ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.

Συστάσεις προσοχής:
 • Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο  
  χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα εξαρτήματα και παρελκόμενα της δοσιμετρικής  
  μονάδας. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

Προφυλάξεις:
 • Κρατήστε το αδροποιητικό μέσο μακριά από άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
 • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερευαισθησία  
  δέρματος σε ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
 • Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. 
 • Δελτίοδεδομένωνασφαλείαςπαρέχεταιεφόσονζητηθεί. 
 • Τα δεδομένα ασφαλείας (safety data sheet) ειναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.Bisco.com

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A1. Απευαισθητοποίηση εκτεθειμένων επιφανειών των ριζών με συγκολλητικό υλικό
(Για πρόσθετη άνεση του ασθενούς, θερμάνετε το αδροποιητικό μέσο, το BisBlock, το νερό έκπλυσης και το 
συγκολλητικό υλικό σε θερμοκρασία σώματος, πριν από την εφαρμογή)
 1. Αδροποιήστε την εκτεθειμένη επιφάνεια της ρίζας με φωσφορικό οξύ 32%, όπως το UNI-ETCH®*, για  
  15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε ήπια με αέρα για 2-3 δευτερόλεπτα, ώστε να  
  μην υπάρχει ορατό νερό στην επιφάνεια του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε το BisBlock και αφήστε το να παραμείνει για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με νερό,  
  αφήνοντας την επιφάνεια ελαφρώς, αλλά ορατά, υγρή για υγρή συγκόλληση.
 3. Απλώστε ένα συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

A2. Απευαισθητοποίηση εκτεθειμένων επιφανειών των ριζών χωρίς αδροποίηση ή συγκολλητικό υλικό
 1. Καθαρίστε την επιφάνεια του δοντιού.
 2. Στεγνώστε την επιφάνεια του δοντιού σκουπίζοντάς το με καινούργιο τολύπιο βαμβακιού ή καθαρή  
  χαρτοπετσέτα.
 3. Εφαρμόστε το BisBlock και αφήστε το να παραμείνει για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με νερό.



B. Πριν από την τοποθέτηση άμεσων αποκαταστάσεων.
 1. Αδροποιήστε την προετοιμασμένη περιοχή με φωσφορικό οξύ 32%, όπως το UNI-ETCH, για 15  
  δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε ήπια με αέρα για 2-3 δευτερόλεπτα, ώστε να μην  
  υπάρχει ορατό νερό στην επιφάνεια του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε το BisBlock και αφήστε το να παραμείνει για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά. Εάν  
  υπάρχει όριο που τοποθετείται στην αδαμαντίνη, επαναλάβετε την αδροποίηση με UNI-ETCH για 15  
  δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ξεπλύνετε καλά, αφήνοντας την επιφάνεια ελαφρώς, αλλά ορατά, υγρή για  
  υγρή συγκόλληση.
 3. Απλώστε ένα συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 4. Συνεχίστε με την διαδικασία αποκατάστασης.

C. Πριν από τη δημιουργία προσωρινών έμμεσων αποκαταστάσεων.
 1. Αδροποιήστε την προετοιμασμένη περιοχή με φωσφορικό οξύ 32%, όπως το UNI-ETCH, για 15  
  δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε ήπια με αέρα για 2-3 δευτερόλεπτα, ώστε να μην  
  υπάρχει ορατό νερό στην επιφάνεια του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε το BisBlock και αφήστε το να παραμείνει για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε καλά. Εάν  
  υπάρχει όριο που τοποθετείται στην αδαμαντίνη, επαναλάβετε την αδροποίηση με UNI-ETCH για 15  
  δευτερόλεπτα τουλάχιστον. Ξεπλύνετε καλά, αφήνοντας την επιφάνεια ελαφρώς, αλλά ορατά, υγρή για  
  υγρή συγκόλληση.
 3. Απλώστε ένα συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 4. Αφαιρέστε το στρώμα αναστολής οξυγόνου με ένα βύσμα βαμβακιού εμποτισμένο με αλκοόλη και  
  λάβετε ένα αποτύπωμα. Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό προϊόν, όπως το PRO-V COAT®, επάνω από  
  τη σφραγισμένη οδοντίνη.
 5. Συνεχίστε με τη διαδικασία τοποθέτησης προσωρινής αποκατάστασης.

 Στο ραντεβού για την τοποθέτηση κονίας:
 1. Αφαιρέστε την προσωρινή αποκατάσταση.
 2. Καθαρίστε την προετοιμασμένη περιοχή με ελαφρόπετρα και νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε.
 3. Χρησιμοποιώντας φωσφορικό οξύ 32%, όπως το UNI-ETCH, ως καθαριστικό, εφαρμόστε το στην  
  προετοιμασμένη περιοχή για 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
 4. Απλώστε ένα συγκολλητικό υλικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 5. Συνεχίστε με τις διαδικασίες τοποθέτησης μόνιμης κονίας.

ΑΠΌΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, 
ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Μην καταψύχετε. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Δείτε 
τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρία BISCO Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων, εάν 
αποδειχθούν ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες 
ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. 
Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την 
προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το παρόν.

 Τα σήματα * BisBlock και ALL-BOND TE είναι εμπορικά σήματα της BISCO, Inc.
 Τα σήματα ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH και PRO-V COAT  
 αποτελούν καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της εταιρείας BISCO, Inc.

BISICO France  
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92
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