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Cured



CHOICE™* 2
Facadecement

GENERELLE OPLYSNINGER
CHOICE 2 L/C er en farvestabil (ΔE<1,2s) lyspolymeriseret cementeringscement med høj kompressionsstyrke, som er formuleret udelukkende til 
cementering af porcelæn, lithium-disilikat og indirekte kompositfacader
CHOICE 2 WATER-SOLUBLE TRY-IN PASTES leveres separat og kan anvendes til at visualisere og forudbestemme den endelige cementerings 
æstetik.
INDIKATIONER FOR BRUG:
      •   Cementering af porcelæn, lithium-disilikat eller kompositfacader
Kontraindikationer:
  •  ALL-BOND UNIVERSAL®* må ikke anvendes til patienter, der tidligere har oplevet kraftige allergiske reaktioner overfor metakrylatresiner.
Advarsler:
 •  ALL-BOND UNIVERSAL, ALL-BOND 3®* og BIS-SILANE™* er yderst brandfarlige.
 •  Fluorbrintesyre er et meget kraftigt og agressivt kemikalie. Anvend ikke dette produkt, før du omhyggeligt har læst og forstået vejledningen til  
  PORCELAIN ETCHANT* (9,5 % HF).
 •  Undgå at sprøjte produktet i øjnene. Hvis et produkt kommer i kontakt med øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks  
  lægehjælp.
 •  Fosforsyren i ætsemidlet er et voldsomt irritationsmiddel for øjne og hud. Personskader kan forekomme, hvis ætsemidlet forbliver på huden  
  eller slimhinderne i længere tid. Hvis det utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge. I tilfælde af  
  kontakt med andet væv, skal det straks skylles med rigeligt vand i flere minutter.
 •  Under anvendelse af dentale adhæsiver vil eventuel kontamination kompromittere dentinbindingen og kan forårsage nedsat levetid for restau 
  reringen. Det anbefales at anvende kofferdam for alle direkte restaureringer og andre indikationer, hvor der kan være mulighed for  
  kontamination.
 • Se produktets sikkerhedsdatablad for yderligere advarsler.
Forsigtighedsregler:
 •  Krydskontamination: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Brugt eller kontamineret tilbehør skal bortskaffes. Må  
  ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.
Forholdsregler: 
 •  Anvend ALL-BOND UNIVERSAL eller ALL-BOND 3 straks efter dispensering i blandeskålen. Længerevarende eksponering for luft og lys kan  
  medføre, at opløsningsmidlet fordamper og adhæsivet bliver tykkere.
 •  Undgå kontakt med huden. Ikke-polymeriserede resiner kan forårsage hudsensitivitet hos disponerede personer. Hvis der forekommer hud 
  kontakt, skal huden vaskes med sæbe og vand.
 •  Den lysende spids på den dentale lyspolymeriseringslampe skal holdes så tæt og så lodret som muligt op til resinoverfladen. Hvis resinover 
  fladen, der skal lyspolymeriseres, er stor, anbefales det at opdele området i flere sektioner, hvorefter hver sektion lyspolymeriseres separat. 
 •  Hvis der er blevet anvendt materialer, som indeholder ZOE, på tandstrukturen indenfor 2-3 uger, skal tandoverfladen rengøres med et pas 
  sende slibemiddel inden anvendelse af adhæsivet.
 •  Ved utilstrækkelig lufttørring af adhæsivet fordamper opløsningsmidlet ikke, hvilket kan resultere i nedsat bindingsstyrke og postoperativ  
  følsomhed.
 •  UNI-ETCH®* skal holdes væk fra direkte sollys. 
 •  Lyspolymerisering med lav lysintensitet forårsager dårlig binding.
 •  Overdreven ansamling af adhæsivet kan påvirke placeringen af den endelige restaurering. 
 •  Se etiketterne for de individuelle komponenter for specifikke udløbsdatoer.

BRUGSANVISNING
BONDING AF FACADER: 
PRÆPARATION og AFPRØVNING AF RESTAURERING:
A. PORCELÆNS- ELLER LITHIUM-DISILIKAT FACADER
 1. Sørg for, at porcelænsfacaden er blevet ætset på passende vis, eller æts facaden i henhold til producentens anvisninger med fluorbrintesyre  
   (f.eks. 9,5 % PORCELAIN ETCHANT).
 2. Pensl 1-2 lag silan (ved brug af BIS-SILANE 2-Part Porcelain Primer blandes del A og B i forholdet 1:1) på indersiden af facaderne. Vent 30  
   sekunder og lufttør. 
  BEMÆRK: Fladen af den primede porcelæn vil have samme udseende før og efter silanisering.
 3. Rengør tandpræparationen med en opslemning af pimpsten, skyl og tør. 
 4. Afprøv de silan-dækkede facader på tænderne for at sikre, at de passer. Den ønskede farve af CHOICE 2 Try-In Paste påføres  facaderne, og  
  de sættes forsigtigt på tænderne.
  BEMÆRK: Try-In Paste vil ikke størkne og vil matche den tilsvarende cementeringscement. 
 5. Når den ønskede farve af CHOICE 2 er bestemt, fjernes facaden , og både tanden og facaden skylles med vand. Facaden bør skylles omhyggeligt  
  med vand (eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand eller ethanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og derefter tørres).
B. KOMPOSIT FACADER
 1. Rengør tandpræparationen med en opslemning af pimpsten, skyl og tør. 
 2. Afprøv kompositfacaderne på tænderne for at sikre, at de passer. Den ønskede farve af CHOICE 2 Try-In Paste påføres facaderne, og de sættes  
  forsigtigt på tænderne. 
  BEMÆRK: Try-In Paste vil ikke størkne og vil matche den tilsvarende cementeringscement. 
 3. Når den ønskede farve af CHOICE 2 er bestemt, fjernes facaderne, og både tanden og facaden skylles med vand. Facaden bør skylles omhyggeligt  
  med vand (eller ideelt rengøres med ultralyd i destilleret vand eller ethanol/isopropylalkohol i 2-3 minutter og derefter tørres).
 4. Sandblæs facadens indvendige flade let i 1-2 sekunder. Skyl og tør.
FORBEREDELSE AF TAND:
 1. Rengør den præparerede tand med en opslemning af pimpsten. Skyl og tør.
 2. Isoler de præparerede tænder (ideelt to ad gangen) med mellemlægsmateriale eller mylarbånd.



 3. Æts emalje og dentin med UNI-ETCH (32 % fosforsyre) i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt, og fjern overskydende vand, men undlad at udtørre.  
  Præparationen skal være synligt fugtigt.
 4. Påfør adhæsiv iht. producentens anvisninger:
  BRUGERE AF ALL-BOND 3: Bland del A og B i forholdet 1:1, og påfør 1-2 lag efter hinanden på præparationen. Lufttør forsigtigt, men omhyg 
  geligt, så opløsningsmidlet fordamper. Fladen skal se skinnende ud, men hvis det ikke er tilfældet, skal der påføres endnu et lag ALL-BOND 3  
  og lufttørres. Lyspolymerisér i 10 sekunder.
  BRUGERE AF ALL-BOND UNIVERSAL:   Applicér to separate lag ALL-BOND UNIVERSAL, og skrub præparationen med en mikrobørste i 10-15  
  sekunder efter hvert lag. Der må ikke lyspolymeriseres mellem lagene. Få overskydende opløsningsmiddel til at fordampe ved at lufttørre omhyg 
  geligt med en luftsprøjte i mindst 10 sekunder. Der må ikke forekomme synlig bevægelse af adhæsivet. Overfladen bør have et ensartet, skin 
  nende udseende, men hvis dette ikke er tilfældet, skal der påføres endnu et lag ALL-BOND UNIVERSAL og lufttørres. Lyspolymerisér i 10  
  sekunder.
 5. Fjern mellemlægsmaterialet eller mylarbåndene.
CEMENTERING:
 1. Påfør et meget tyndt lag HEMA-fri resin som f.eks. PORCELAIN BONDING RESIN* på facadens indvendige flade og UNDLAD AT  
   LYSPOLYMERISERE.
 2. Påfør facadens indvendige flade en rigelig mængde af den valgte farve CHOICE 2 facadecement
 3. Idet der arbejdes parvis, anbringes forsigtigt en facade ad gangen og begge facader føres på plads med passivt tryk.
 4. Lyspolymerisér hver af dem i 3-5 sekunder for at sætte facaderne på plads. 
 5. Fjern den overskydende cement. 
 6. Lyspolymerisér hver facade i 40 sekunder lingualt og 40 sekunder facialt.
OPBEVARING: Opbevares ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F). 
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for 
nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug 
er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet 
dermed.
*  CHOICE og BIS-SILANE er varemærker tilhørende BISCO, Inc.
   ALL-BOND 3, ALL-BOND UNIVERSAL og UNI-ETCH er registrerede varemærker tilhørende BISCO, Inc.
    PORCELAIN ETCHANT og PORCELAIN BONDING RESIN er produceret af BISCO, Inc.
s  ΔE< 2 kan ikke opfattes af det menneskelige øje.
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