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BisBlock™*
Dessensibilizante de Dentina à base de Oxalato

INFORMAÇÕES GERAIS
BisBlock é um Dessensibilizante de Dentina à base de Oxalato. O seu propósito principal é proporcionar uma dessensibilização da dentição natural. 
A técnica patenteada do BisBlock é única porque incorpora o procedimento de acondicionamento total antes da colocação do oxalato e do adesivo. 
Esta técnica proporciona efeitos duradouros devido à formação de profundos cristais de oxalato dentro dos túbulos dentinários, ao contrário de 
outras técnicas que utilizam oxalato que formam cristais apenas na superfície dos túbulos. Quando utilizado com um adesivo dentário, o BisBlock 
funciona melhor com adesivos de acondicionamento-enxaguamento, tais como os sistemas adesivos ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®*, ACE® ALL-
BOND TE™*, ALL-BOND UNIVERSAL®*, ONE-STEP®* e ONE-STEP® PLUS.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O BisBlock proporciona a dessensibilização dos dentes:
 A. Em superfícies radiculares expostas
 B. Antes da colocação de restaurações directas
 C. Antes da provisionalização de restaurações indirectas

Advertências:
 • BisBlock não deve ser utilizado com adesivos ou primers de autocondicionamento. O BisBlock poderá reduzir a força de adesão quando  
  utilizado com alguns sistemas de acondicionamento total com elevado grau de acidez.
 • Evite salpicar para os olhos. Se o BisBlock entrar em contacto com os olhos, deve lavar com quantidades abundantes de água e consultar  
  de imediato um Médico.
 • BisBlock não deve ser refrigerado.
 • Quando utilizar adesivos dentários, a contaminação por saliva comprometerá gravemente a adesão à dentina.
 • O ácido fosfórico do acondicionador é um irritante ocular e cutâneo grave. Podem verificar-se lesões se o acondicionador ácido permanecer  
  em contacto com a pele ou mucosas durante um período de tempo prolongado. Se for acidentalmente salpicado para os olhos, deve lavar  
  com quantidades abundantes de água e consultar de imediato um Médico. Em caso de contacto com outros tecidos, enxague imediatamente  
  com bastante água e por vários minutos.

Cuidados:
 • Contaminação cruzada: O produto pode conter itens concebidos para uma única utilização. Eliminar os componentes e acessórios utiliza 
  dos ou contaminados. Não limpar, desinfectar nem reutilizar.

Precauções:
 • Mantenha o acondicionador afastado da luz solar directa.
 • Evite o contacto com a pele; as resinas não polimerizadas podem causar sensibilidade cutânea em pessoas susceptíveis. No caso de  
  contacto, lavar a pele com água e sabão
 • Consulte os rótulos individuais de cada componente para obter datas de validade concretas. 
 • Ficha de segurança fornecida a pedido. 
 • Ficha de Dados de Segurança disponível em www.Bisco.com.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A1. Dessensibilização de superfícies radiculares expostas com adesivo
(Para maior conforto do paciente, aqueça o acondicionador, o BisBlock, a água de enxaguamento e o adesivo à temperatura do corpo, antes da 
aplicação)
 1. Faça o ataque ácido à superfície radicular exposta com um ácido fosfórico a 32%, tal como UNI-ETCH®*, durante 15 segundos. Enxague  
  minuciosamente com água e seque suavemente com a seringa de ar durante 2 a 3 segundos, de modo a que não exista água visível na  
  superfície do dente.
 2. Aplique o BisBlock e deixe ficar durante 30 segundos. Enxague minuciosamente com água, deixando a superfície ligeiramente, mas  
  visivelmente húmida, para uma adesão húmida.
 3. Aplique um adesivo de acordo com as instruções do fabricante.

A2. Dessensibilização de superfícies radiculares expostas sem acondicionamento ou adesivo
 1. Limpe a superfície do dente.
 2. Seque a superfície do dente, limpando com um rolo de algodão novo ou um toalhete de papel limpo.
 3. Aplique o BisBlock e deixe ficar durante 30 segundos. Enxague minuciosamente com água.

B. Antes da colocação das restaurações directas
 1. Faça o ataque ácido à preparação com um ácido fosfórico a 32%, tal como UNI-ETCH, durante 15 segundos. Enxague minuciosamente  
  com água e seque suavemente com a seringa de ar durante 2 a 3 segundos, de modo a que não exista água visível na superfície do dente.
 2. Aplique o BisBlock e deixe ficar durante 30 segundos. Enxague minuciosamente. Se houver esmalte marginal, volte a fazer o acondicionamento  
  com UNI-ETCH, durante pelo menos 15 segundos. Enxague minuciosamente, deixando a superfície ligeiramente, mas visivelmente  
  húmida, para uma adesão húmida.
 3. Aplique um adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
 4. Prossiga com o procedimento de restauração.



C. Antes da provisionalização de restaurações indirectas
 1. Faça o ataque ácido com um ácido fosfórico a 32%, tal como UNI-ETCH, durante 15 segundos. Enxague minuciosamente com água e  
  seque minuciosamente com a seringa de ar durante 2 a 3 segundos, de modo a que não exista água visível na superfície do dente.
 2. Aplique o BisBlock e deixe ficar durante 30 segundos. Enxague minuciosamente. Se houver esmalte marginal, volte a fazer o acondicionamento  
  com UNI-ETCH, durante pelo menos 15 segundos. Enxague minuciosamente, deixando a superfície ligeiramente, mas visivelmente  
  húmida, para uma adesão húmida.
 3. Aplique um adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
 4. Remova a camada inibidora de oxigénio com um pellet de algodão humedecido em álcool, e faça uma impressão do dente. Coloque um  
  agente separador, tal como o PRO-V COAT®, sobre a dentina selada.
 5. Prossiga com o procedimento de cimentação provisória.

 Na consulta de cimentação:
 1. Remova a provisória.
 2. Limpe a preparação com uma pasta de pedra-pomes e água. Enxague e seque.
 3. Utilizando um ácido fosfórico a 32%, tal como UNI-ETCH, como agente de limpeza, aplique à preparação durante 15 segundos. Enxague  
  minuciosamente e seque.
 4. Aplique um adesivo de acordo com as instruções do fabricante.
 5. Continue com os procedimentos de cimentação definitiva.

ELIMINAÇÃO: Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais 
ouregionais relacionadas com os resíduos.

CONSERVAÇÃO: Não refrigerar. Conserve à temperatura ambiente (20 °C/68 °F - 25 °C/77 °F). Consulte os rótulos individuais de cada componente 
para verificar as datas de validade concretas.

GARANTIA: A BISCO, Inc. assume  a  sua  responsabilidade  pela  troca  de  produtos  que  se  verifique  serem  defeituosos.  A BISCO, Inc. exclui 
qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, provenientes da utilização ou da incapacidade de utilização dos 
produtos tal como descrito. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador 
assume todos os riscos e responsabilidades daí decorrentes.

* BisBlock e ALL-BOND TE são marcas comerciais de BISCO, Inc.

 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH e PRO-V COAT são marcas registadas de BISCO, Inc.
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