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BisBlock™*
Oksalatbasert dentin-desensibilisator

GENERELL INFORMASJON
BisBlock er en oksalatbasert dentin-desensibilisator. Dens primære formål er å redusere følsomheten i den naturlige tannstillingen. BisBlocks 
patenterte teknikk er unik for tannlegen da den inkorporerer total-etseprosedyren før oksalatet og adhesivet er plassert. Denne teknikken gir langvarig 
virkning pga. dannelse av oksalatkrystaller dypt inni dentintubuli i motsetning av andre teknikker, der oksalat bare danner krystaller på tubuli-overfla-
tene. Når brukt med et dentalt adhesiv, fungerer BisBlock best med ets-og-skyll-adhesiver slik som ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-BOND 
TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®* , ONE-STEP®* og ONE-STEP® PLUS adhesiv-systemer.

INDIKASJONER FOR BRUK

BisBlock desensibiliserer tennene:
 A. Ved eksponerte rotoverflater.
 B. Før plassering av direkterestaureringer.
 C. Før påsettelse av provisorium ved indirekte restaureringer.

Advarsler:
 • BisBlock må ikke brukes med selv-etsende adhesiver eller primere. BisBlock kan redusere bindingsstyrken ved bruk av visse høyst sure  
  total-etsende systemer.
 • Unngå spruting i øynene. Hvis BisBlock kommer i kontakt med øynene, skal man skylle med rikelige mengder vann og oppsøke legehjelp.
 • BisBlock må ikke oppbevares i kjøleskap.
 • Ved bruk av dentale bondingsmaterialer vil kontaminering fra spytt kraftig svekke dentinbonding.
 • Fosforsyren i etsemiddelet gir alvorlig irritasjon i hud og øye. Skade kan oppstå hvis etsemiddelet forblir på huden eller slimhinnen over  
  lengre perioder. Dersom det utilsiktet sprutes i øyet, skal man skylle med rikelige mengder vann og øyeblikkelig oppsøke legehjelp. Ved  
  kontakt med annet vev, skyll øyeblikkelig med rikelige mengder vann i flere minutter.

Forsiktig:
 • Krysskontaminasjon: produktet kan inneholde artikler som er laget for engangsbruk. Kast brukte eller kontaminerte enhetsdosekomponenter  
  og tilbehør. Skal ikke rengjøres, desinfiseres eller brukes på nytt.

Forholdsregler:
 • Oppbevar etsemiddelet unna direkte sollys.
 • Unngå hudkontakt, upolymerisert resin kan forårsake hudsensitivitet i påvirkelige personer. I tilfelle kontakt vaskes huden med såpe og vann.
 • Se etikettene på de individuelle komponentene for spesifikke utløpsdatoer. 
 • HMS-Datablad er tilgjengelig påforespørsel 
 • Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.bisco.com

BRUKSANVISNING
A1. Desensibilisering av eksponerte rotoverflater med adhesiv
(For ytterlig pasientkomfort, varm etsemiddelet, BisBlock, skyllevannet og adhesivet til kroppstemperatur før påføring)
 1. Ets eksponert rotoverflate med 32% fosforsyre, slik som UNI-ETCH®* i 15 sekunder. Skyll grundig med vann og lufttørk varsomt i 2-3  
  sekunder slik at det ikke finnes noe synlig vann på tannoverflaten.
 2. Påfør BisBlock og la den ligge i 30 sekunder. Skyll grundig med vann og etterlat overflaten lett, men synlig fuktig til wet-bonding.
 3. Påfør et adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.

A2. Desensibilisering av eksponerte rotoverflater uten etsing eller adhesiv
 1. Rens tannoverflaten.
 2. Tørk tannoverflaten ved å tørke den med en ny bomullsrulle eller rent papirhåndkle.
 3. Påfør BisBlock og la den ligge i 30 sekunder. Skyll grundig med vann.

B. Før plassering av direkterestaureringer.
 1. Ets prepareringen med 32% fosforsyre, slik som UNI-ETCH i 15 sekunder. Skyll grundig med vann og lufttørk varsomt i 2-3 sekunder slik  
  at det ikke finnes noe synlig vann på tannoverflaten.
 2. Påfør BisBlock og la den ligge i 30 sekunder. Skyll grundig. Ved forekomst av emaljemarginer, ets dem på nytt med UNI-ETCH i minst 15  
  sekunder. Skyll grundig med vann og etterlat overflaten lett, men synlig fuktig til wet-bonding.
 3. Påfør et adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.
 4. Fortsett med restaureringsprosedyren.

C. Før påsettelse av provisorium ved indirekte restaureringer.
 1. Ets prepareringen med 32% fosforsyre, slik som UNI-ETCH i 15 sekunder. Skyll grundig med vann og lufttørk varsomt i 2-3 sekunder slik  
  at det ikke finnes noe synlig vann på tannoverflaten.
 2. Påfør BisBlock og la den ligge i 30 sekunder. Skyll grundig. Ved forekomst av emaljemarginer, ets dem på nytt med UNI-ETCH i minst 15  
  sekunder. Skyll grundig med vann og etterlat overflaten lett, men synlig fuktig til wet-bonding.
 3. Påfør et adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.
 4. Fjern det oksygenhemmede laget med en bomullspellet fuktet med alkohol og lag et avtrykk. Plasser et skillemiddel slik som PRO-V COAT®  
  over det forseglede dentinet.
 5. Fortsett med den provisoriske prosedyren.



 Ved endelig sementering:
 1. Fjern provisoriet.
 2. Rens prepareringen med pimpestein og vann. Skyll og tørk.
 3. Påfør 32% fosforsyre slik som UNI-ETCH som et rensemiddel på prepareringen i 15 sekunder. Skyll og tørk grundig. 
 4. Påfør et adhesiv i henhold til produsentens instruksjoner.
 5. Fortsett med prosedyrene for endelig sementering.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder 
foravfallshåndtering.

OPPBEVARING: Skal ikke oppbevares i kjølskap. Oppbevares ved romtemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). Se etikettene på de individuelle kom-
ponentene for spesielle brukes-før-datoer.

GARANTI: BISCO, Inc. tar ansvar for å erstatte produkter som kan bevises er mangelfulle. BISCO, Inc. aksepterer ikke ansvar for eventuelle skader 
eller tap, enten de er direkte eller indirekte og som kan oppstå som følge av å bruke eller ikke kunne bruke produktet slik det er beskrevet. Før det 
brukes, er det brukerens ansvar å vurdere om produktet egner seg for tiltenkt bruk. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar forbundet med bruk.

* BisBlock og ALL-BOND TE er varemerker for BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH og PRO-V COAT er registrerte varemerker for BISCO, Inc.
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