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BisBlock™*
Oxalatbaserad dentindesensibilisering

Allmänt
BisBlock är ett oxalatbaserat dentin-desensibiliseringsmedel. Dess huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla desensibilisering i det naturliga bettet. 
BisBlocks patenterade teknologi är unik därför att den kan kombineras med ”total-ets” teknik innan oxalat och adhesiv appliceras. Denna teknik 
erbjuder en hållbar effekt under lång tid genom bildandet av oxalatkristaller djupt ner i dentinkanalerna, till skillnad från andra metoder som med oxalat 
endast skapar kristaller på ytan. BisBlock fungerar bäst tillsammans med adhesiver som ALL-BOND 2®*, ALL-BOND 3®* ACE® ALL-BOND TE™*, 
ALL-BOND UNIVERSAL®*, ONE-STEP®* och ONE-STEP PLUS® adhesivsystem.

INDIKATIONSOMRÅDEN

BisBlock tillhandahåller desensibilisering av tänder:
 A. När rotytor är exponerade.
 B. Innan direkta fyllningar utförs.
 C. Innan cementering av temporära ersättningar.

Varningar:
 • BisBlock skall inte användas tillsammans med självetsande adhesiver eller primers. BisBlock kan ge reducerad bindningsstyrka tillsammans  
  med vissa mycket sura totaletssystem.
 • Undvik ögonstänk. Om BisBlock kommer i kontakt med ögonen, spola med rikliga mängder vatten och sök medicinskt omhändertagande.
 • BisBlock skall inte kylförvaras.
 • När dentaladhesiver används orsakar salivkontamination en allvarlig försämring av dentinbindningen.
 • Fosforsyran i etsmedlet irriterar ögon och hud kraftigt. Skada kan uppstå om etsmedlet får kvarstanna på hud eller slemhinna under längre  
  tid. Om ögonstänk skulle uppstå, spola rikligt med vatten och sök medicinskt omhändertagande omedelbart. I händelse av kontakt med  
  andra vävnader spola omedelbart med mycket vatten i flera minuter.

Observanda:
 • Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör.  
  Rengör, desinficera eller återanvänd inte.

Försiktighetsmått:
 • Förvara inte etsmedlet i direkt soljus.
 • Undvik hudkontakt; opolymeriserade resiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga individer. Vid kontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
 • Se märkning av individuella komponenter för särskilda utgångsdatum. 
 • Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
 • Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com

BRUKSANVISNING
A1. Desensibilisering av exponerade rotytor med adhesiv
(Av patienthänsyn kan etsmedlet, BisBlock, sköljvattnet och adhesiven värmas till kroppstemperatur innan det appliceras)
 1. Etsa exponerad rotyta med 32% fosforsyra såsom UNI-ETCH®* i 15 sek. Spola noggrant med vatten och torka lätt med luftbläster i 2-3  
  sekunder så att inget vatten syns på tandytan.
 2. Applicera BisBlock och låt verka i 30 sekunder. Spola därefter noggrant med vatten och lämna ytan lätt, men synligt fuktig av vatten för ”wet  
  bonding”.
 3. Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.

A2. Desensibilisering av exponerad rotyta utan etsning eller adhesivapplikation
 1. Rengör tandytan.
 2. Torka tandytan med en bomullsvaddrulle eller ren servett.
 3. Applicera BisBlock och låt verka i 30 sekunder. Spola noggrant rent med vatten.

B. Före utförandet av direkt ersättning
 1. Etsa exponerad rotyta med 32% fosforsyra såsom UNI-ETCH i 15 sek. Spola noggrant med vatten och torka lätt med luftbläster i 2-3  
  sekunder så att inget vatten syns på tandytan.
 2. Applicera BisBlock och låt verka i 30 sekunder. Spola därefter noggrant med vatten. Om emaljkanter förekommer etsa dessa igen med  
  UNI-ETCH i mínst 15 sekunder. Spola noggrant rent och lämna ytan lätt, men synligt fuktig av vatten för ”wet bonding”.
 3. Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 4. Fortskrid med lagningsåtgärd.

C. Före utförandet av temporär ersättning.
 1. Etsa preparationen med 32% fosforsyra såsom UNI-ETCH i 15 sek. Spola noggrant med vatten och torka lätt med luftbläster i 2-3  
  sekunder så att inget vatten syns på tandytan.
 2. Applicera BisBlock och låt verka i 30 sekunder. Spola därefter noggrant med vatten. Om emaljkanter förekommer etsa dessa igen med  
  UNI-ETCH i mínst 15 sekunder. Spola noggrant rent och lämna ytan lätt, men synligt fuktig av vatten för ”wet bonding”.
 3. Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 4. Avlägsna det syreinhiberade skiktet med en alkoholfuktad bomullspellet och tag ett avtryck. Applicera ett separationsmedel såsom  
  PRO-V COAT® på det förseglade dentinet.
 5. Fortskrid med provisorieframställningen.



 Vid cementeringsbesöket:
 1. Avlägsna temporär ersättning.
 2. Rengör preparationen med pimpstensputs. Spola och torka.
 3. Applicera 32% fosforsyra som t ex UNI-ETCH, som ett rengöringsmedel på preparationen i 15 sekunder. Spola noggrant och torka.
 4. Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.
 5. Fortskrid med permanent cementering.

AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala avfallshanteringföreskrifter.

FÖRVARING
Kylförvara ej. Förvara vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25° C/77°F) . Se individuella komponenters etiketter för särskilda utgångsdatum.

GARANTIER: BISCO Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte skadeståndsansvar som 
hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna på anvisat sätt. 
Före användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all 
risk och ansvarsskyldighet.
* BisBlock och ALL-BOND TE är varumärken som tillhör BISCO, Inc.
 ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ACE, ALL-BOND UNIVERSAL, ONE-STEP, UNI-ETCH och PRO-V COAT är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc. 
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