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BisCem®*
Samo-Adhezyjny Cement Żywiczny

Informacje ogólne

BisCem jest samotrawiącym, samo-adhezyjnym, podwójnie utwardzalnym żywicznym cementem wiążącym, który został specjalnie sformułowany 
do łączenia koron, mostów, inlay, onlay i wkładów (wkładów prefabrykowanych metalowych, z włókien szklanych, oraz wkładów robionych na 
zamówienie).

BisCem jest uwalniającym fluor cementem wiążącym w formie pasty, niewymagającym wytrawiania, użycia primera czy bondu by związać z 
przygotowanymi powierzchniami.  Jest łatwy w użyciu, nie wymaga wiele czasu, i tworzy dobre wiązanie z większością materiałów stomatologicznych. 
Cement jest dostępny w kolorach translucent lub opakerowym. Jest widoczny na RTG, pozwalając na łatwe wykrycie przez radiografy.

Wskazania:
Używaj BisCem dla następujących zastosowań:
1. Metalowe korony, mosty, inlay i onlay (włączając porcelanę łączoną z metalem i kompozyt łączony z metalem)
2. Korony z żywicy, mosty, inlay, onlay
3. Metal (prefabrykowany i robiony na zamówienie) oraz wkłady niemetalowe i z włókien szklanych
4. Korony porcelanowe, inlay, onlay (włączając aluminium i cyrkonię)
UWAGA: Rekomendowane jest użycie CHOICE 2(™)* dla cementowania licówek.

Środki ostrożności:
 • Konieczne przechowywanie w lodówce, kiedy preparat nie jest w użyciu (w temperaturze 2°C - 8 °C).
 • Pozwól, aby wyjęty z lodówki BisCem osiągnął temperaturę pokojową przed użyciem. 
 • Czas pracy i czas wiązania będą przyspieszone w ciepłym środowisku wewnątrz ustnym. 
 • Nie używaj nadtlenku wodoru ani EDTA by oczyścić preparację, jako ze te materiały mogą zahamować/ niekorzystnie wpływać na bonding.
 • Ponieważ ceramika i porcelana znacznie różnią się pomiędzy sobą, jest ważne aby uzyskać wskazówki producenta ceramiki/ 
  porcelany, bądź skontaktować się z laboratorium dla uzyskania instrukcji dotyczących właściwego postępowania i przygotowania 
  do aplikacji BisCem. 
 • Unikaj kontaktu ze skórą: niespolimeryzowana żywica metakrylanowa może powodowaćpodrażnienie skóry u osób wrażliwych. W przypadku 
  kontaktu ze skórą, przemyćwodąz mydłem.
 • Aby zapobiec polimeryzacji lub zapchaniu, należy między użyciami, zawsze zamykać strzykawkę mieszającą za pomocą zakrętki. Jeśli   
 strzykawka została użyta wewnątrz ustnie, przed odłożeniem do przechowania należy przetrzeć ją chusteczką dezynfekującą.
 • W celu sprawdzenia daty ważności – sprawdź etykietę na opakowaniu.
 • Karty charakterystyki dostępne na życzenie. 
 • Karty charakterystyki dostępne na www.Bisco.com

PRZYDATNE PODPOWIEDZI
Może się wydawać, że BisCem pozostawiony na bloczku mieszającym nie ulega utwardzeniu.  Jest to spowodowane inhibicją 
tlenową procesu polimeryzacji.  Jest jednak pewne, że cement podda się polimeryzacji w normalny sposób będąc nałożonym 
pod wypełnienie.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Temperatura pokojowa (20°C - 25°C):
 Czas pracy: Minimalnie 1 min. 15 sek. (włącznie z mieszaniem)
 Czas wiązania: Maksymalnie 8 min.
Czas pracy i czas wiązania mogą się różnić zależnie od warunków takich jak przechowywanie, temperatura, wilgotność itp.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Dla: Koron, Mostów, Inlay i Onlay

Przygotowanie
UWAGA: BisCem jest samo-adhezyjnym cementem, który nie wymaga wytrawiania ani użycia primera na przygotowywanych powierzchniach 
zębów.
 1. Usuń tymczasowe wypełnienie i wszelkie pozostałości tymczasowego cementu. 
 2. Przymierz ostateczne wypełnienie by upewnić się, że jest odpowiednio dopasowane.
 3. Wyczyść preparację pumeksem i wodą, dokładnie opłucz.
 4. Usuń całą wodę z powierzchni używając silnego strumienia powietrza. Szusz przez 3 do 5 sekund. Nie przesuszaj. (Ochraniaj preparację   
 przed kontaminacją. Kiedy można, rekomendowane jest użycie koferdamu).

Procedura mieszania cementu
 1. Usuń zakrętkę strzykawki albo końcówkę mieszającą z mieszającej strzykawki.
 2. Wyciśnij mała ilość materiału na bloczek do mieszania by wyeliminować wszelkie pęcherzyki w komorach strzykawki.
 3. Nakręć końcówkę mieszającą na strzykawkę poprzez połączenie odpowiednio oznaczonych miejsc nakręcenia końcówki. Przekręć w  
  kierunku ruchu wskazówek zegara.
 4. Naciśnięcie tłoczka spowoduje mieszanie i wyciśnięcie cementu BisCem (patrz informacja techniczna dla pracy i wiązania).



Procedura Cementowania
UWAGA:, Ponieważ ceramika i porcelana znacznie różnią się pomiędzy sobą, jest ważne by uzyskać wskazówki producenta ceramiki/porcelany, 
bądź skontaktować się z laboratorium dla uzyskania instrukcji dotyczących właściwego przygotowania powierzchni.
 1. Aplikuj cement na wewnętrzne powierzchnie wypełnienia. Dla inlay, może być łatwiejsze nakładanie cementu na preparację na zębie.
 2. Nałóż pracę i usuń nadmiar cementu. WSKAZÓWKA: By pomóc sobie w usunięciu nadmiaru cementu, utwardzaj krawędzie przez 2-3 
  sekundy.
 3. Światło utwardzaj przez 20-30 sekund, lub pozwól by dokonało się utwardzenie chemiczne. (Kiedy używasz trybu chemo-utwardzania,  
  światło utwardzenie marginesów pomoże w uzyskaniu ostatecznego wiązania.)

 Dla: Wypełnień prefabrykowanych, metalowych, wykonywanych na zamówienie wkładów z włókien szklanych oraz nie metalowych)

Przygotowanie
 1. Przygotuj miejsce na wkład według instrukcji producenta wkładu. Nie są wymagane środki trawiące i wiążące.
 2. Dopasuj i przymierz wkład by zapewnić właściwe dopasowanie.
 3. Wyczyść wkład według instrukcji producenta.

Procedura Mieszania Cementu
 1. Usuń zakrętkę ze strzykawki mieszającej.
 2. Wyciśnij małą ilość cementu na bloczek mieszający w celu wyeliminowania wszelkich pęcherzyków powietrza w strzykawce.
 3. Zamocuj końcówkę na strzykawkę mieszającą poprzez połączenie odpowiednio oznaczonych miejsc nakręcenia końcówki. Przekręć w 
  kierunku ruchu wskazówek zegara.
 4. Naciśnięcie tłoczka spowoduje mieszanie i wyciśnięcie cementu BisCem (patrz informacja techniczna dla pracy i wiązania).

Procedura Cementowania
 1. Nakładaj cement na ściany kanału używając pilnika endodontycznego, spirali lentulo, lub sączka papierowego i przykryj wkład.
 2. Osadź wkład i usuń wszelki nadmiar cementu. Wskazówka: By pomóc sobie w usuwaniu nadmiaru cementu utwardź go
  wstępnie przez 2-3 sekundy.
 3. Światło utwardzaj przez 20-30 sekund, lub pozwól by nastąpiła reakcja chemiczna. (Kiedy używasz trybu chemo-utwardzania, światło   
 utwardzenie marginesów pomoże w uzyskaniu ostatecznego wiązania.)
 4. Postępuj dalej według procedury odbudowy zrębu.

HIGIENA: Używaj powszechnie dostępnych osłonek higienicznych by uniknąć kontaminacji strzykawki mieszającej podczas leczenia.

WYROBY JEDNORAZOWE: Utylizuj zgodnie z regułami obowiązującymi w Twoim regionie dotyczącymi utylizacji odpadów.

PRZECHOWYWANIE: Konieczne jest przechowywanie w lodówce, kiedy materiał nie jest w użyciu (2°C -8 °C). Pozwól by materiał osiągnął 
temperaturę pokojową przed kolejnym użyciem.

GWARANCJA: BISCO, Inc. przyjmuje odpowiedzialność by wymienić produkt na nowy, jeśli ten okaże się wadliwy. BISCO, Inc. nie bierze
odpowiedzialności za uszkodzenia ani straty poniesione, czy to bezpośrednio czy wynikłe na skutek przyczyn pośrednich, wynikających z
użytkowania niezgodnego lub niemożności użytkowania według wyżej opisanych zaleceń. Jest odpowiedzialnością użytkownika by określić 
czy produkt jest właściwy do użycia w danym przypadku. Użytkownik przyjmuje pełne ryzyko i odpowiedzialność z tym związane.
* BisCem™ jest zarejestrowaną marką BISCO, Inc.

 CHOICE jest marką handlową Bisco, Inc.
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