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BisCover™* LV
ΥΓΡΟ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΙΞΩΔΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το BisCover LV είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη χαμηλού ιξώδους που χρησιμοποιείται για την απόφραξη των επιφανειών των 
αποκαταστάσεων ενώ αφήνει μια λεία και γυαλισμένη επιφάνεια. Λόγω της μοναδικής χημικής σύστασης το BisCover LV πολυμερίζεται χωρίς την 
κολλώδη ζώνη αναστολής του οξυγόνου. Το BisCover LV μπορεί να μειώσει, ή και ακόμα να εξαλείψει την ανάγκη για λείανση. Η μοναδική χημεία 
του BisCover LV επιτρέπει τη χρήση συσκευών φωτοπολυμερισμού LED, PAC και αλογόνου.

Ενδείξεις χρήσης:
Το BisCover LV χρησιμοποιείται για απόφραξη και στίλβωση: 
 Α. Νέων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης (αφού θα έχει πολυμεριστεί)
 Β. Παλιές άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης. 
 Γ.  Προσωρινών αποκαταστάσεων
 Δ. Αποκαταστάσεων με ρητινωδώς τροποποιημένες υαλοϊονομερείς κονίες
 Ε. Αδαμαντίνης πριν ή μετά την τοποθέτηση ορθοδοντικών brackets
 Ζ. Αδαμαντίνης μετά από λεύκανση 
 Η. Ακρυλικών εφαρμογών 
 Θ. Έμμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης
Προειδοποιήσεις:
 • Εξαιρετικά εύφλεκτο.
 • Αποφύγετε την εκτίναξη στα μάτια. Εάν ο παράγοντας BisCover LV έρθει σε επαφή με τα μάτια, εκπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και  
  αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Κατά τον πολυμερισμό, ο παράγοντας BisCover LV μπορεί να προκαλέσει μια σύντομη εξώθερμη αντίδραση, η οποία ελαχιστοποιείται με την  
  εφαρμογή λεπτής στρώσης. Μην πολυμερίζετε σε μαλακό ιστό.
 • Το φωσφορικό οξύ του αδροποιητικού μέσου είναι μια εξαιρετικά ερεθιστική ουσία για τα μάτια και το δέρμα. Ενδέχεται να προκληθεί  
  τραυματισμός εάν το αδροποιητικό μέσο αφεθεί επί του δέρματος ή των βλεννογόνων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν εκτιναχθεί τυχαία  
  στο μάτι, εκπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους ιστούς, ξεπλύνετε  
  αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.
 • Συνιστάται η χρήση ελαστικού διαφράγματος για όλες τις αποκαταστάσεις και τις άλλες ενδείξεις στις οποίες ενδέχεται να υπάρχει πιθανότητα  
  μόλυνσης.

Συστάσεις προσοχής:
 • Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή  
  μολυσμένα παρελκόμενα. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.

Προφυλάξεις:
 • Διατηρείτε το UNI-ETCH®* μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 • Ο παράγοντας BisCover LV είναι φωτοπολυμεριζόμενο υλικό. Χρησιμοποιείτε τον παράγοντα BisCover LV αμέσως μετά τη διανομή του στο  
  βοθρίο ανάμιξης. Η παρατεταμένη έκθεση στον αέρα και στο φως μπορεί να προκαλέσει εξάτμιση του διαλυτικού μέσου και σκλήρυνση του  
  υλικού.
 • Για να αποτρέψετε την εξάτμιση του παράγοντα BisCover LV, διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.
 • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση σε ευαίσθητα άτομα. Σε  
  περίπτωση επαφής, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
 • Αφήστε τον παράγοντα BisCover LV να εξατμιστεί πλήρως για 15 δευτερόλεπτα πριν από τον πολυμερισμό.
 • Πολυμερίστε πλήρως με λυχνία LED, PAC ή αλογόνου για 30 δευτερόλεπτα.
 • Το άκρο εκπομπής του οδοντικού φωτός πολυμερισμού θα πρέπει να συγκρατείται όσο το δυνατόν πιο κοντά και κάθετα στην επιφάνεια  
  της ρητίνης. Εάν πρέπει να φωτοπολυμεριστεί μεγάλη επιφάνεια ρητίνης, συνιστάται η διαίρεση της περιοχής σε αρκετά τμήματα και ο  
  φωτοπολυμερισμός κάθε τμήματος ξεχωριστά.
 • Η χαμηλή ένταση φωτός πολυμερισμού ή ο ανεπαρκής πολυμερισμός θα αφήσουν ένα στρώμα αέρα στην επιφάνεια του παράγοντα  
  BisCover LV.
 • Δείτε τις ετικέτες των επιμέρους συστατικών για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
A. ΝΕΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ:
 1. Φωτοπολυμερίζετε και διαμορφώνετε την ρητίνη.
 2. Τοποθετήστε φωσφορικό οξύ, όπως το UNI-ETCH®*, στην πολυμερισμένη ρητίνη και στο υπόλοιπο του δοντιού για 15’’. 
 3. Ξεβγάζετε και στεγνώνετε.
 4. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.

B. ΠΑΛΗΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ Η ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:
 1. Χρησιμοποιήστε ελαφρόπετρα ή κάντε αμμοβολή στην ρητίνη ή χρησιμοποιήστε ένα διαμάντι για να αγριέψετε λίγο την επιφάνεια. ξεβγάλετε  
   και στεγνώστε.
 2. Τοποθετήστε φωσφορικό οξύ, όπως το uni-etch, στην πολυμερισμένη ρητίνη και στο υπόλοιπο του δοντιού για 15’’.
 3. Ξεβγάζετε και στεγνώνετε.
 4.  Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.



Γ.  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ):
 Σημείωση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν η μετά τη συγκόλληση.
 1. Διαμορφώστε την προσωρινή αποκατάσταση.
 2. Ξεβγάζετε και στεγνώνετε. (η αδροποίηση δεν είναι υποχρεωτική)
 3. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.

Δ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ/ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΡΗΤΙΝΩΔΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΩΝ: 
 1. Τοποθετήστε το υαλοϊονομερές υλικό υποκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 2. Φωτοπολυμερίστε για 3-5’’ στα 500mw/cm2 και διαμορφώστε. 
 3. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.

E. ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
 Πριν την τοποθέτηση brackets:
 1. Καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρόπετρα και νερό.
 2. Τοποθετήστε σε όλη την επιφάνεια φωσφορικό οξύ, όπως το uni-etch, για 30’’ (120’’ για τα νεογιλά δόντια).
 3. Ξεβγάζετε με νερό (περίπου για 10-20’’) και στεγνώνετε καλά. Η αδροποιημένη επιφάνεια θα έχει την μορφή της κιμωλίας. Αν όχι, τότε ξανά  
   αδροποιείτε για ακόμα 20’’.
 4. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.
 5. Τοποθετήστε την συγκολλητική κονία για τα bracket σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 Αν τα bracket είναι ήδη τοποθετημένα:
 1. Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες της κατηγορίας Ε, εκτός το βήμα 5.

Z. ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΕΥΚΑΝΣΗ:
 1. Καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφρόπετρα και νερό.
 2. Τοποθετήστε σε όλη την επιφάνεια φωσφορικό οξύ 32%, όπως το uni-etch, για 30’’.
 3. Ξεβγάζετε με νερό (περίπου για 10-20’’) και στεγνώνετε καλά. Η αδροποιημένη επιφάνεια θα έχει την μορφή της κιμωλίας. Αν όχι, τότε ξανά  
   αδροποιείται για ακόμα 20’’.
 4. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.

H.  ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
 1.  Διαμορφώστε την εργασία και καθαρίστε την πολύ προσεκτικά.
 2. Ξεβγάλετε και στεγνώστε.
 3. Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒisCover LV”.

Θ. ΕΜΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ:
 Σημείωση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν η μετά τη συγκόλληση.
 1. Χρησιμοποιήστε ελαφρόπετρα η κάντε αμμοβολή ή χρησιμοποιήστε ένα διαμάντι για να αγριέψετε λίγο την επιφάνεια. Ξεβγάλετε και  
   στεγνώστε.
 2. Τοποθετήστε φωσφορικό οξύ, όπως το uni-etch, στην πολυμερισμένη ρητίνη και στο υπόλοιπο του δοντιού για 15’’.
 3. Ξεβγάζετε και στεγνώνετε.
 4.  Συνεχίστε με τις οδηγίες που αναγράφονται στο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV”.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ BisCover LV:

 1. Τοποθετήστε 1 σταγόνα στη θήκη ανάμειξης υλικού. εμποτίστε το βουρτσάκι μέσα στο BisCover LV αφαιρώντας τη περίσσια από το  
   βουρτσάκι. Το βουρτσάκι πρέπει να είναι απλά υγρό για να μπορεί να τοποθετηθεί μια λεπτή στρώση από το υλικό.

 2. Τοποθετήστε μια λεπτή στρώση  προς την ιδια κατευθυνση BisCover LV με μαλακές κινήσεις. είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε να περάσουν  
   15’’ μετά την τοποθέτηση του υλικού για να εξατμιστεί ο διαλύτης. 
   ΜΗΝ ΦΥΣΗΞΕΤΕ ΜΕ ΑΕΡΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΧΑΛΑΣΕΙ Η ΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΕΝΑ  
   ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.

 3. Το BisCover LV χρησιμοποιεί τις κάτωθι συσκευές φωτοπολυμερισμου και τους αντίστοιχους χρόνους πολυμερισμού.
   α. Λυχνίες LED: Φωτοπολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα από πολύ κοντινή απόσταση (0-2 mm).
   β. Λυχνίες αλογόνου: Χρησιμοποιώντας μονάδα πολυμερισμού αλογόνου, φωτοπολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα από πολύ κοντινή  
    απόσταση (0-2 mm).
   γ. Λυχνίες PAC (πλάσματος με βολταϊκό τόξο): Χρησιμοποιώντας λυχνία PAC, φωτοπολυμερίστε για 10 δευτερόλεπτα από πολύ κοντινή  
    απόσταση (0-2 mm).
 4. Aν επιθυμείτε 2η στρώση, επαναλάβετε τα στάδια 1-3.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: μετά τον πολυμερισμό, η επιφάνεια έχει άσπρες κηλίδες.
 1.  Δεν έχει εξατμιστεί καλά ο διαλύτης λόγω μεγάλου πάχους της στρώσης η γιατί εγκλωβίστηκε ο διαλύτης. 
   ΛΥΣΗ: αφαιρέστε το BisCover LV με μια φρέζα και επανατοποθετήστε, αφήνοντας αρκετή ώρα τον διαλύτη να εξατμιστεί.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Επιφάνεια είναι κολλώδης μετά τον πολυμερισμό.
 1. Η ένταση του φωτός μπορεί να είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή. η λάμπα πολυμερισμού μπορεί να είναι παλιά και να χρειάζεται  
   αντικατάσταση, η το εσωτερικό φίλτρο να είναι γρατσουνισμένο και βρώμικο.
   ΛΥΣΗ: Χρησιμοποιήστε έναν μετρητή έντασης για να δείτε την ένταση της λάμπας και αναλόγως αυξήστε τον χρόνο πολυμερισμού.



 2. Το άκρο του ρύγχους μπορεί να είναι πολύ μακριά από την επιφάνεια. Η εκτροπή του φωτός μειώνει την ένταση στην επιφάνεια πολυμερισμού,  
   καθώς το φως διασκορπίζεται για να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή.
   ΛΥΣΗ: Κρατήστε το ρύγχος 1-2 mm από την επιφάνεια, και αυξήστε τον χρόνο πολυμερισμού.
 3. Αν το ρύγχος είναι γρατσουνισμένο η βρώμικο επίσης μειώνει δραματικά την ένταση του φωτός. 
   ΛΥΣΗ: Καθαρίστε το ρύγχος της συσκευής και αυξήστε τον χρόνο πολυμερισμού.
 4. Η επιφάνεια είχε μολυνθεί.
   ΛΥΣΗ: Τοποθετήστε μια δεύτερη στρώση BisCover LV.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η επιφάνεια δεν είναι κολλώδης αλλά είναι σαν γρατσουνισμένη.
 1. BisCover LV  απαιτεί μια ελάχιστη ένταση φωτός ασχέτως με τον χρόνο πολυμερισμού. κρατώντας την συσκευή απο απόσταση θα μειωθεί  
   δραματικά η ένταση λόγω της απομάκρυνσης του φωτός.
   ΛΥΣΗ: Όταν πολυμερίζετε μια μεγάλη επιφάνεια, είναι καλύτερα να πολυμερίζετε μικρότερες επιφάνειες από κοντινή απόσταση παρά  
   ολόκληρη την επιφάνεια από μεγαλύτερη απόσταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η επιφάνεια δεν έχει πολυμεριστεί ομοιόμορφα.
 1. Η ένταση της συσκευής φωτοπολυμερισμού ίσως να μην βγάζει ένα ομοιογενές φως. αυτό γίνετε μεγαλύτερο πρόβλημα με την απόσταση  
   μεταξύ του ρύγχους και της επιφάνειας.
   ΛΥΣΗ: Όταν πολυμερίζετε μια μεγάλη επιφάνεια, είναι καλύτερο να πολυμερίζετε μικρότερες επιφάνειες από κοντινή απόσταση παρά μια  
   μεγάλη από απόσταση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F). για τις ημερομηνίες λήξης των επιμέρους υλικών ανατρέξτε 
στα στοιχεία που αναγράφονται σε καθένα από αυτά.
ΕΓΓΥΗΣΗ: H BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει το προϊόν αν αποδεδειχθεί ελαττωματικό. H BISCO, Inc. δεν αναγνωρίζει 
προβλήματα από λανθασμένη χρήση των προϊόντων. πριν την χρήση παρακαλούμε να καθορίσετε την καταλληλότητα η όχι του προϊόντος για την 
επιθυμητή χρήση. ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη και το ρίσκο της χρήσης.

* Το BisCover είναι εμπορικό σήμα της BISCO, Inc.
 To UNI-ETCH είναι σήμα κατατεθέν της BISCO, Inc.

BISICO France  
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92
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1100 W. Irving Park Rd. 
Schaumburg, IL 60193 
U.S.A. 
1-800-247-3368 
847-534-6000 
www.bisco.com


