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 UNIVERSAL PRIMER™* 
Op twee wijzen uithardend adhesief

ALGEMENE INFORMATIE
UNIVERSAL PRIMER is een zelfpolymeriserend adhesief met geringe filmdikte en optionele  licht-uitharding, bestemd voor de 
tandarts die bij voorkeur geen licht-uitharding gebruikt voor de adhesieflaag onder indirecte restauraties. Door de chemische 
formule van UNIVERSAL PRIMER kan het adhesief met een zelfets- of totaaletstechniek worden gebruikt, afhankelijk van de 
klinische situatie en de voorkeur van de tandarts. UNIVERSAL PRIMER is compatibel met licht-uithardende, zelf-uithardende en 
op twee wijzen uithardende harscomposiet, cement en kernmaterialen voor directe en indirecte procedures, zonder aanvullende 
activeringsmiddelen. UNIVERSAL PRIMER is verkrijgbaar in een systeem met twee flessen of in het in de hand gehouden alles-
in-één ACE®-patroonsysteem.

Indicaties voor gebruik:
UNIVERSAL PRIMER wordt gebruikt voor:
•	 Directe	restauraties	(op	hars	gebaseerde	composiet,	hars-gemodificeerde	glasionomeer,	kernopbouw	enz.) 
•	 Indirecte	restauraties	(metaal,	glaskeramiek,	zirkonium/alumina	enz.) 
•	 Hechtingshars	of	primer	voor	substraten 
•	 Desensibilisatie/sealing	van	tanden 
•	 Intraoraal	herstel	(beschadigd	porselein,	toevoegingen	aan	directe	restauraties	enz.)

Contra-indicaties:
	 •	 Patiënten	met	een	voorgeschiedenis	van	ernstige	allergische	reacties	op	methacrylaatharsen.

Waarschuwingen:
	 •	 Zeer	brandbaar.
 •	 Vermijd	 spatten	 in	 de	 ogen.	 Als	UNIVERSAL PRIMER in contact komt met de ogen, spoel de ogen dan met ruime  
  hoeveelheden water en roep medische hulp in.
 •	 Het	fosforzuur	in	het	etsmiddel	kan	ernstige	oog-	en	huidirritaties	veroorzaken.	Als	het	etsmiddel	voor	langere	tijd	op	de	 
  huid of slijmvliezen achterblijft, kan dit letsel veroorzaken. Als het per ongeluk in een oog is gespat, moet u het oog met  
  ruime hoeveelheden water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen. In geval van contact met andere weefsels moet  
  u de contactplaatsen onmiddellijk gedurende enkele minuten met veel water afspoelen.
	 •	 Bij	gebruik	van	tandhechtmiddelen	leidt	verontreiniging	tot	minder	goede	hechting	aan	het	dentine	en	mogelijk	tot	een	kortere	 
  levensduur van de restauratie.
	 •	 Een	rubberdam	wordt	aanbevolen	voor	alle	directe	restauraties	en	andere	indicaties	waarbij	verontreiniging	kan	optreden.
Waarschuwingen:
 •	 Kruisbesmetting:	 Dit	 product	 kan	 items	 bevatten	 die	 bestemd	 zijn	 voor	 eenmalig	 gebruik.	 Gebruikte	 of	 verontreinigde	 
  accessoires afvoeren. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen:
 •	 UNIVERSAL PRIMER	is	een	lichtgevoelig,	zelf-uithardend	materiaal.	Gebruik	UNIVERSAL PRIMER onmiddellijk nadat het  
  in het mengbakje is gedaan. Langdurige blootstelling aan lucht en licht kan leiden tot verdamping van het oplosmiddel en  
  indikking van het hechtmiddel.
	 •	 Houd	de	houder	goed	gesloten	om	verdamping	van	UNIVERSAL PRIMER te voorkomen.
	 •	 Contact	met	de	huid	voorkomen;	niet-gepolymeriseerde	harsen	kunnen	bij	gevoelige	personen	overgevoeligheid	van	de	huid	 
  veroorzaken. In geval van contact de huid met water en zeep wassen.
	 •	 ACE UNIVERSAL PRIMER moet mogelijk gekoeld worden bewaard. Raadpleeg vóór het gebruik de opslaginstructies van  
  het specifieke product voor volledige informatie.
	 •	 Indien	 in	 de	 voorafgaande	 2-3	 weken	 ZOE-houdende	 materialen	 op	 de	 tandstructuur	 zijn	 aangebracht,	 moet	 u	 het	 
  tandoppervlak goed reinigen met een schuurmiddel voordat u het hechtmiddel gebruikt.
	 •	 Zie	het	etiket	van	de	verschillende	componenten	voor	specifieke	vervaldatums.

GEBRUIKSAANWIJZING
Directe restauraties
1.	 Kies	hieronder	de	ZELFETSTECHNIEK	of	de	TOTAALETSTECHNIEK.
	 •	 ZELFETSTECHNIEK: Prepareer	de	caviteit.	Spoel	grondig	met	sproeiwater.	Gebruik	1	à	2	seconden	een	absorptiepellet	of	 
	 	 afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE)	om	overtollig	water	te	verwijderen	(niet	uitdrogen).	
  OPMERKING: SELECT	HV®*	ETCH	van	BISCO	kan	worden	gebruikt	op	beslepen	of	onbeslepen	glazuur	om	de	mechanische	 
  retentie te verhogen. Dit etsmiddel is ontwikkeld voor nauwkeurige, selectieve aanbrenging.
	 •	 TOTAALETSTECHNIEK: Prepareer de caviteit. Spoel grondig met sproeiwater. Ets glazuur en dentine 15 seconden met een  
	 	 etsmiddel.	Spoel	grondig.	Verwijder	overtollig	water	door	1	à	2	seconden	af	te	nemen	met	een	absorptiepellet	of	afzuiging	met	 
	 	 groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE),	maar	laat	het	preparaat	zichtbaar	vochtig.
2.	 Bij	gebruik	van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	u	de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	voor	het	doseren	 
 van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER deel A en B  
	 (verhouding	 1:1)	 aan	 in	 een	 schoon	 mengbakje.	 Plaats	 de	 dop(pen)	 snel	 terug	 om	 verdamping	 van	 het	 oplosmiddel	 te	 
 voorkomen.
3. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel.
4. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
 microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
5.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	verdampen	door	 ten	minste	10	seconden	grondig	 te	drogen	met	een	 luchtspuit;	hierbij	mag	het	 
	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	laag	 

 UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
6.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.
7. Breng vervolgens het restauratiemateriaal aan.
Indirecte restauraties
1.	 Kies	hieronder	de	ZELFETSTECHNIEK	of	de	TOTAALETSTECHNIEK.
	 •	 ZELFETSTECHNIEK: Prepareer	de	caviteit.	Spoel	grondig	met	sproeiwater.	Gebruik	1	à	2	seconden	een	absorptiepellet	of	 
	 	 afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE)	om	overtollig	water	te	verwijderen	(niet	uitdrogen).	
  OPMERKING: SELECT	HV	ETCH	van	BISCO	kan	worden	gebruikt	op	beslepen	of	onbeslepen	glazuur	om	de	mechanische	 
  retentie te verhogen. Dit etsmiddel is ontwikkeld voor nauwkeurige, selectieve aanbrenging.
	 •	 TOTAALETSTECHNIEK: Prepareer de caviteit. Spoel grondig met sproeiwater. Ets glazuur en dentine 15 seconden met een  
	 	 etsmiddel.	Spoel	grondig.	Verwijder	overtollig	water	door	1	à	2	seconden	af	te	nemen	met	een	absorptiepellet	of	afzuiging	met	 
	 	 groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE),	maar	laat	het	preparaat	zichtbaar	vochtig.
2.	 Bij	gebruik	van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	u	de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	voor	het	doseren	 
 van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER deel A en B  
	 (verhouding	 1:1)	 aan	 in	 een	 schoon	 mengbakje.	 Plaats	 de	 dop(pen)	 snel	 terug	 om	 verdamping	 van	 het	 oplosmiddel	 te	 
 voorkomen.
3. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel.
4. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
 microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
5.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	 verdampen	door	 ten	minste	10	seconden	grondig	 te	drogen	met	een	 luchtspuit;	 hierbij	mag	het	 
	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	laag	 
 UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
6.	 Zie	de	volgende	paragraaf	voor	de	restauratiebehandeling	en	ga	over	op	het	cementeren.
Hechtingshars of primer voor substraten
 Metaal-,	zirkonium-,	alumina-,	composiet-	en	stiftrestauraties	primen:
 1.	 Prepareer	het	oppervlak	van	de	restauratie	volgens	de	instructies	van	het	laboratorium	of	de	fabrikant	(bv.	deeltjesabrasie).
	 2.	 Reinig	de	te	hechten	oppervlakken	van	de	restauratie;	spoel	ze	en	laat	ze	aan	de	lucht	drogen.
	 3.	 Breng	1	 laag	Z-PRIME™*	Plus	of	UNIVERSAL PRIMER aan en maak het hechtbare oppervlak daarbij gelijkmatig nat.  
	 	 Grondig	drogen	met	een	luchtspuit.	
	 4.	 Ga	over	op	het	cementeren.
 Primen	van	restauraties	van	porselein	(op	basis	van	silica)	of	lithiumdisilicaat:
	 1.	 Aangezien	 verschillende	 soorten	 keramiek	 verschillende	 oppervlaktebehandelingen	 vereisen	 (bijvoorbeeld	 etsen	 of	 
	 	 deeltjesabrasie),	dient	u	contact	op	te	nemen	met	het	laboratorium	of	de	fabrikant	voor	de	juiste	instructies	voor	behandeling	 
  van het interne oppervlak.
	 2.	 Reinig	de	te	hechten	oppervlakken	van	de	restauratie;	spoel	ze	en	laat	ze	aan	de	lucht	drogen.
	 3.	 Breng	1	laag	silaan	aan,	bijvoorbeeld	PORCELAIN	PRIMER*	(PORSELEINPRIMER)	van	BISCO	of	UNIVERSAL PRIMER.	Met	 
  een luchtspuit drogen.
  OPMERKING: Onderzoek van BISCO toont aan dat silaan duurzaam hecht en zodoende de levensduur van glaskeramiek  
  maximaliseert.
	 4.	 Ga	over	op	het	cementeren.	
Desensibilisatie/sealing van tanden
	 •	 Geprepareerd	tandoppervlak/immediate	dentin	sealing
	 •	 Onbeslepen	tandoppervlak/desensibilisatie	van	het	worteloppervlak 
 Geprepareerd	tandoppervlak/immediate	dentin	sealing
	 1.	 Kies	hieronder	de	ZELFETSTECHNIEK	of	de	TOTAALETSTECHNIEK.
	 	 •	 ZELFETSTECHNIEK: Prepareer	de	caviteit.	Spoel	grondig	met	sproeiwater.	Gebruik	1	à	2	seconden	een	absorptiepellet	 
	 	 	 of	afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE)	om	overtollig	water	te	verwijderen	(niet	uitdrogen).	
   OPMERKING: SELECT	 HV	 ETCH	 van	 BISCO	 kan	 worden	 gebruikt	 op	 beslepen	 of	 onbeslepen	 glazuur	 om	 de	 
   mechanische retentie te verhogen. Dit etsmiddel is ontwikkeld voor nauwkeurige, selectieve aanbrenging.
	 	 •	 TOTAALETSTECHNIEK: Prepareer de caviteit. Spoel grondig met sproeiwater. Ets glazuur en dentine 15 seconden met  
	 	 	 een	etsmiddel.	Spoel	grondig.	Verwijder	overtollig	water	door	1	à	2	seconden	af	te	nemen	met	een	absorptiepellet	of	 
	 	 	 afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE),	maar	laat	het	preparaat	zichtbaar	vochtig.
	 2.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	u	de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	voor	het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER  
  deel	 A	 en	 B	 (verhouding	 1:1)	 aan	 in	 een	 schoon	 mengbakje.	 Plaats	 de	 dop(pen)	 snel	 terug	 om	 verdamping	 van	 het	 
  oplosmiddel te voorkomen.
 3. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel. 
 4. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
  microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
	 5.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	verdampen	door	ten	minste	10	seconden	grondig	te	drogen	met	een	luchtspuit;	hierbij	mag	het	 
	 	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	 
  laag UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
	 6.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.	
	 7.	 Ga	over	op	de	provisionalisatieprocedure.	Het	wordt	aanbevolen	om	op	het	preparaat	een	laag	watergebaseerd	glijmiddel	 
	 	 zoals	PRO-V	COAT®*	aan	te	brengen	voordat	het	voorlopige	materiaal,	zoals	PRO-V	FILL®*, wordt aangebracht.
 Onbeslepen tandoppervlak
	 1.	 Reinig	het	worteloppervlak/de	onbeslepen	tand	door	te	schrobben	met	een	reinigingsmiddel	zoals	CAVITY	CLEANSER™*	 



 UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
6.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.
7. Breng vervolgens het restauratiemateriaal aan.
Indirecte restauraties
1.	 Kies	hieronder	de	ZELFETSTECHNIEK	of	de	TOTAALETSTECHNIEK.
	 •	 ZELFETSTECHNIEK: Prepareer	de	caviteit.	Spoel	grondig	met	sproeiwater.	Gebruik	1	à	2	seconden	een	absorptiepellet	of	 
	 	 afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE)	om	overtollig	water	te	verwijderen	(niet	uitdrogen).	
  OPMERKING: SELECT	HV	ETCH	van	BISCO	kan	worden	gebruikt	op	beslepen	of	onbeslepen	glazuur	om	de	mechanische	 
  retentie te verhogen. Dit etsmiddel is ontwikkeld voor nauwkeurige, selectieve aanbrenging.
	 •	 TOTAALETSTECHNIEK: Prepareer de caviteit. Spoel grondig met sproeiwater. Ets glazuur en dentine 15 seconden met een  
	 	 etsmiddel.	Spoel	grondig.	Verwijder	overtollig	water	door	1	à	2	seconden	af	te	nemen	met	een	absorptiepellet	of	afzuiging	met	 
	 	 groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE),	maar	laat	het	preparaat	zichtbaar	vochtig.
2.	 Bij	gebruik	van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	u	de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	voor	het	doseren	 
 van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER deel A en B  
	 (verhouding	 1:1)	 aan	 in	 een	 schoon	 mengbakje.	 Plaats	 de	 dop(pen)	 snel	 terug	 om	 verdamping	 van	 het	 oplosmiddel	 te	 
 voorkomen.
3. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel.
4. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
 microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
5.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	 verdampen	door	 ten	minste	10	seconden	grondig	 te	drogen	met	een	 luchtspuit;	 hierbij	mag	het	 
	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	laag	 
 UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
6.	 Zie	de	volgende	paragraaf	voor	de	restauratiebehandeling	en	ga	over	op	het	cementeren.
Hechtingshars of primer voor substraten
 Metaal-,	zirkonium-,	alumina-,	composiet-	en	stiftrestauraties	primen:
 1.	 Prepareer	het	oppervlak	van	de	restauratie	volgens	de	instructies	van	het	laboratorium	of	de	fabrikant	(bv.	deeltjesabrasie).
	 2.	 Reinig	de	te	hechten	oppervlakken	van	de	restauratie;	spoel	ze	en	laat	ze	aan	de	lucht	drogen.
	 3.	 Breng	1	 laag	Z-PRIME™*	Plus	of	UNIVERSAL PRIMER aan en maak het hechtbare oppervlak daarbij gelijkmatig nat.  
	 	 Grondig	drogen	met	een	luchtspuit.	
	 4.	 Ga	over	op	het	cementeren.
 Primen	van	restauraties	van	porselein	(op	basis	van	silica)	of	lithiumdisilicaat:
	 1.	 Aangezien	 verschillende	 soorten	 keramiek	 verschillende	 oppervlaktebehandelingen	 vereisen	 (bijvoorbeeld	 etsen	 of	 
	 	 deeltjesabrasie),	dient	u	contact	op	te	nemen	met	het	laboratorium	of	de	fabrikant	voor	de	juiste	instructies	voor	behandeling	 
  van het interne oppervlak.
	 2.	 Reinig	de	te	hechten	oppervlakken	van	de	restauratie;	spoel	ze	en	laat	ze	aan	de	lucht	drogen.
	 3.	 Breng	1	laag	silaan	aan,	bijvoorbeeld	PORCELAIN	PRIMER*	(PORSELEINPRIMER)	van	BISCO	of	UNIVERSAL PRIMER.	Met	 
  een luchtspuit drogen.
  OPMERKING: Onderzoek van BISCO toont aan dat silaan duurzaam hecht en zodoende de levensduur van glaskeramiek  
  maximaliseert.
	 4.	 Ga	over	op	het	cementeren.	
Desensibilisatie/sealing van tanden
	 •	 Geprepareerd	tandoppervlak/immediate	dentin	sealing
	 •	 Onbeslepen	tandoppervlak/desensibilisatie	van	het	worteloppervlak 
 Geprepareerd	tandoppervlak/immediate	dentin	sealing
	 1.	 Kies	hieronder	de	ZELFETSTECHNIEK	of	de	TOTAALETSTECHNIEK.
	 	 •	 ZELFETSTECHNIEK: Prepareer	de	caviteit.	Spoel	grondig	met	sproeiwater.	Gebruik	1	à	2	seconden	een	absorptiepellet	 
	 	 	 of	afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE)	om	overtollig	water	te	verwijderen	(niet	uitdrogen).	
   OPMERKING: SELECT	 HV	 ETCH	 van	 BISCO	 kan	 worden	 gebruikt	 op	 beslepen	 of	 onbeslepen	 glazuur	 om	 de	 
   mechanische retentie te verhogen. Dit etsmiddel is ontwikkeld voor nauwkeurige, selectieve aanbrenging.
	 	 •	 TOTAALETSTECHNIEK: Prepareer de caviteit. Spoel grondig met sproeiwater. Ets glazuur en dentine 15 seconden met  
	 	 	 een	etsmiddel.	Spoel	grondig.	Verwijder	overtollig	water	door	1	à	2	seconden	af	te	nemen	met	een	absorptiepellet	of	 
	 	 	 afzuiging	met	groot	volume	(high	volume	evacuation;	HVE),	maar	laat	het	preparaat	zichtbaar	vochtig.
	 2.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	u	de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	voor	het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER  
  deel	 A	 en	 B	 (verhouding	 1:1)	 aan	 in	 een	 schoon	 mengbakje.	 Plaats	 de	 dop(pen)	 snel	 terug	 om	 verdamping	 van	 het	 
  oplosmiddel te voorkomen.
 3. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel. 
 4. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
  microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
	 5.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	verdampen	door	ten	minste	10	seconden	grondig	te	drogen	met	een	luchtspuit;	hierbij	mag	het	 
	 	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	 
  laag UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 5.
	 6.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.	
	 7.	 Ga	over	op	de	provisionalisatieprocedure.	Het	wordt	aanbevolen	om	op	het	preparaat	een	laag	watergebaseerd	glijmiddel	 
	 	 zoals	PRO-V	COAT®*	aan	te	brengen	voordat	het	voorlopige	materiaal,	zoals	PRO-V	FILL®*, wordt aangebracht.
 Onbeslepen tandoppervlak
	 1.	 Reinig	het	worteloppervlak/de	onbeslepen	tand	door	te	schrobben	met	een	reinigingsmiddel	zoals	CAVITY	CLEANSER™*	 



	 	 van	BISCO	en	puimsteen	of	CAVITY	CLEANSER	van	BISCO	op	een	absorptiepellet.
 2. Spoel met warm water en dep droog met een absorptiepellet.
	 3.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	 u	 de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	 voor	 het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL  
  PRIMERdeel	A	en	B	(verhouding	1:1)	aan	in	een	schoon	mengbakje.	Plaats	de	dop(pen)	snel	terug	om	verdamping	van	het	 
  oplosmiddel te voorkomen.
 4. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel.
 5. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
  microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
	 	 Nuttige	tip:	De	‘kou’	van	de	eerste	aanbrenging	roept	vaak	een	lichte	reactie	op	bij	de	patiënt.	Maar	UNIVERSAL PRIMER  
  dringt onmiddellijk door in de dentinetubuli en dicht deze af, zodat de gevoeligheid verdwijnt.
	 6.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	verdampen	door	ten	minste	10	seconden	grondig	te	drogen	met	een	luchtspuit;	hierbij	mag	het	 
	 	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	 
  laag UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 6.
	 7.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.
	 8.	 Verwijder	de	zuurstofgeremde	laag	met	een	met	alcohol	bevochtigde	wattenpellet	of	gaasje.
 Intraorale reparaties
 1. Ruw te hechten oppervlakken op. Spoel en droog met lucht.
 2. Eventueel aanwezige oppervlakken van porselein of lithiumdisilicaat moeten gedurende de voorgeschreven tijd worden  
  behandeld met waterstoffluoride en worden verwerkt overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Breng een silaanprimer  
	 	 aan	(bv.	PORCELAIN	PRIMER)	voor	optimale	hechtsterkte	en	duurzaamheid	van	het	raakvlak.
	 3.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	 u	 de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	 voor	 het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER  
  deel	A	en	B	(verhouding	1:1)	aan	in	een	schoon	mengbakje.	Plaats	de	dop(pen)	snel	terug	om	verdamping	van	het	oplosmiddel	 
  te voorkomen.
 4. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel. . 
 5. Breng 1 laag UNIVERSAL PRIMER aan op de reparatieplek en droog grondig met lucht om overtollig oplosmiddel te  
	 	 verwijderen.	Hard	10	seconden	uit	met	licht.
 6. Als maskering van het metaal gewenst is, kan de donkere metaaltint goed worden gemaskeerd met OPAQUER* van BISCO,  
  zonder dat dit vervolgens invloed heeft op de tint van restauratiematerialen.
	 7.	 Ga	over	op	het	aanbrengen	van	composietlagen	en	de	afwerking.

GEBRUIKSAANWIJZING ACE®-AUTOMAAT
DE NIEUWE PATROON LADEN EN ACTIVEREN
 NB: Zorg	ervoor	dat	de	twee	rode	zuigers	van	de	ACE-automaat	volledig	teruggetrokken	zijn	door	op	de	ejectknop	te	drukken.	 
	 	 (De	zuigers	mogen	niet	zichtbaar	zijn	voordat	de	patroon	wordt	geladen.)
1. Steek de patroon in de ACE-automaat met het etiket naar boven.
2.	 Verwijder	de	dop.
3. Druk herhaaldelijk op de oranje knop totdat er druppels uit beide uiteinden van de patroon komen.
HET PRODUCT DOSEREN VOOR GEBRUIK
1.	 Plaats	beide	patroonuiteinden	boven	een	mengbakje	en	druk	1	maal	op	de	oranje	knop.	Zo	wordt	de	juiste	hoeveelheid	materiaal	 
 gedoseerd. Indien noodzakelijk tikt u de uiteinden tegen de zijkant van het mengbakje om de druppels te verwijderen.
2.	 Plaats	de	dop	stevig	terug	op	de	patroon.	Het	wordt	aanbevolen	de	patroon	in	de	ACE-automaat	te	laten	totdat	het	leeg	is.
DE PATROON UITWERPEN
1.	 Om	 de	 patroon	 te	 verwijderen,	 draait	 u	 de	 ACE-automaat	 zodanig	 dat	 het	 logo	 omlaag	 gericht	 is.	 Met	 de	 dop	 verwijderd	 
 verschuift u de ejectknop.
2. Trek de patroon uit de ACE-automaat.
3.	 Gooi	de	dop	en	de	patroon	weg.
4. Laad een nieuwe patroon.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale 
bepalingen inzake afval.

BISICO	France
120, allée da la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-BIS-DENT
www.bisco.com

DESINFECTIE: Automaat	–	Gebruik	desinfecterende	spray	of	doekjes	voor	het	oppervlak	die	worden	aanbevolen	voor	ABS-,	pvc-	
en	PC-kunststoffen	(polycarbonaat),	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.	Vermijd	rechtstreeks	contact	van	de	desinfecterende	
oplossing met het hechtmateriaal op de patroonuiteinden. Niet onderdompelen of in een autoclaaf steriliseren.
Mengbakje	–	Laat	weken	een	koud	chemisch	bad	die	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant	compatibel	zijn	met	polypropyleen.

OPSLAG: Bewaar flessen met UNIVERSAL PRIMER-adhesief	 deel	 A	 en	 B	 bij	 2	 °C/36	 °F-25	 °C/77	 °F.	 Bewaar	 de	 ACE 
UNIVERSAL PRIMER-patroon	in	het	afgedichte	zakje	en	gekoeld	(2	°C/36	°F-8	°C/46	°F).	Open	het	zakje	pas	wanneer	u	gereed	
bent voor het gebruik. Laat de gekoelde ACE UNIVERSAL PRIMER-patroon voor het gebruik op kamertemperatuur komen. Bij 
koeling	van	een	gedeeltelijk	gebruikte	patroon	moet	u	deze	in	de	ACE-automaat	laten	zitten.	Koeling	is	niet	nodig	als	de	patroon	
binnen zestig dagen op wordt gebruikt.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, 
Inc.	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	eventuele	schade	of	verlies,	direct(e)	dan	wel	gevolgverlies/-schade,	als	gevolg	van	het	
gebruik	of	het	niet	kunnen	gebruiken	van	de	producten	zoals	beschreven.	Het	valt	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	
om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en 
aansprakelijkheid in verband daarmee.
*  UNIVERSAL	PRIMER,	SELECT	HV,	Z-PRIME	en	CAVITY	CLEANSER	zijn	handelsmerken	van	BISCO,	Inc. 
			PORCELAIN	PRIMER	en	OPAQUER	worden	vervaardigd	door	BISCO,	Inc. 
			ACE,	PRO-V	COAT	en	PRO-V	FILL	zijn	gedeponeerde	handelsmerken	van	BISCO,	Inc.



	 	 van	BISCO	en	puimsteen	of	CAVITY	CLEANSER	van	BISCO	op	een	absorptiepellet.
 2. Spoel met warm water en dep droog met een absorptiepellet.
	 3.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	 u	 de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	 voor	 het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL  
  PRIMERdeel	A	en	B	(verhouding	1:1)	aan	in	een	schoon	mengbakje.	Plaats	de	dop(pen)	snel	terug	om	verdamping	van	het	 
  oplosmiddel te voorkomen.
 4. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel.
 5. Breng twee afzonderlijke lagen UNIVERSAL PRIMER aan, waarbij u het preparaat 10-15 seconden per laag schrobt met een  
  microborstel. Niet met licht uitharden tussen de lagen.
	 	 Nuttige	tip:	De	‘kou’	van	de	eerste	aanbrenging	roept	vaak	een	lichte	reactie	op	bij	de	patiënt.	Maar	UNIVERSAL PRIMER  
  dringt onmiddellijk door in de dentinetubuli en dicht deze af, zodat de gevoeligheid verdwijnt.
	 6.	 Laat	overtollig	oplosmiddel	verdampen	door	ten	minste	10	seconden	grondig	te	drogen	met	een	luchtspuit;	hierbij	mag	het	 
	 	 adhesief	niet	zichtbaar	bewegen.	Het	oppervlak	dient	een	gelijkmatig	glanzend	uiterlijk	te	hebben;	anders	brengt	u	nog	een	 
  laag UNIVERSAL PRIMER aan en herhaalt u stap 6.
	 7.	 Hard	10	seconden	uit	met	licht.
	 8.	 Verwijder	de	zuurstofgeremde	laag	met	een	met	alcohol	bevochtigde	wattenpellet	of	gaasje.
 Intraorale reparaties
 1. Ruw te hechten oppervlakken op. Spoel en droog met lucht.
 2. Eventueel aanwezige oppervlakken van porselein of lithiumdisilicaat moeten gedurende de voorgeschreven tijd worden  
  behandeld met waterstoffluoride en worden verwerkt overeenkomstig de instructies van de fabrikant. Breng een silaanprimer  
	 	 aan	(bv.	PORCELAIN	PRIMER)	voor	optimale	hechtsterkte	en	duurzaamheid	van	het	raakvlak.
	 3.	 Bij	 gebruik	 van	het	ACE-aanbrengsysteem	volgt	 u	 de	GEBRUIKSAANWIJZING	VAN	DE	ACE-AUTOMAAT	op	 voor	 het	 
  doseren van ACE UNIVERSAL PRIMER. Bij gebruik van flessen brengt u een gelijk aantal druppels UNIVERSAL PRIMER  
  deel	A	en	B	(verhouding	1:1)	aan	in	een	schoon	mengbakje.	Plaats	de	dop(pen)	snel	terug	om	verdamping	van	het	oplosmiddel	 
  te voorkomen.
 4. Roer het adhesief 5 seconden lang met een borstel. . 
 5. Breng 1 laag UNIVERSAL PRIMER aan op de reparatieplek en droog grondig met lucht om overtollig oplosmiddel te  
	 	 verwijderen.	Hard	10	seconden	uit	met	licht.
 6. Als maskering van het metaal gewenst is, kan de donkere metaaltint goed worden gemaskeerd met OPAQUER* van BISCO,  
  zonder dat dit vervolgens invloed heeft op de tint van restauratiematerialen.
	 7.	 Ga	over	op	het	aanbrengen	van	composietlagen	en	de	afwerking.

GEBRUIKSAANWIJZING ACE®-AUTOMAAT
DE NIEUWE PATROON LADEN EN ACTIVEREN
 NB: Zorg	ervoor	dat	de	twee	rode	zuigers	van	de	ACE-automaat	volledig	teruggetrokken	zijn	door	op	de	ejectknop	te	drukken.	 
	 	 (De	zuigers	mogen	niet	zichtbaar	zijn	voordat	de	patroon	wordt	geladen.)
1. Steek de patroon in de ACE-automaat met het etiket naar boven.
2.	 Verwijder	de	dop.
3. Druk herhaaldelijk op de oranje knop totdat er druppels uit beide uiteinden van de patroon komen.
HET PRODUCT DOSEREN VOOR GEBRUIK
1.	 Plaats	beide	patroonuiteinden	boven	een	mengbakje	en	druk	1	maal	op	de	oranje	knop.	Zo	wordt	de	juiste	hoeveelheid	materiaal	 
 gedoseerd. Indien noodzakelijk tikt u de uiteinden tegen de zijkant van het mengbakje om de druppels te verwijderen.
2.	 Plaats	de	dop	stevig	terug	op	de	patroon.	Het	wordt	aanbevolen	de	patroon	in	de	ACE-automaat	te	laten	totdat	het	leeg	is.
DE PATROON UITWERPEN
1.	 Om	 de	 patroon	 te	 verwijderen,	 draait	 u	 de	 ACE-automaat	 zodanig	 dat	 het	 logo	 omlaag	 gericht	 is.	 Met	 de	 dop	 verwijderd	 
 verschuift u de ejectknop.
2. Trek de patroon uit de ACE-automaat.
3.	 Gooi	de	dop	en	de	patroon	weg.
4. Laad een nieuwe patroon.

AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale 
bepalingen inzake afval.

DESINFECTIE: Automaat	–	Gebruik	desinfecterende	spray	of	doekjes	voor	het	oppervlak	die	worden	aanbevolen	voor	ABS-,	pvc-	
en	PC-kunststoffen	(polycarbonaat),	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant.	Vermijd	rechtstreeks	contact	van	de	desinfecterende	
oplossing met het hechtmateriaal op de patroonuiteinden. Niet onderdompelen of in een autoclaaf steriliseren.
Mengbakje	–	Laat	weken	een	koud	chemisch	bad	die	volgens	de	instructies	van	de	fabrikant	compatibel	zijn	met	polypropyleen.

OPSLAG: Bewaar flessen met UNIVERSAL PRIMER-adhesief	 deel	 A	 en	 B	 bij	 2	 °C/36	 °F-25	 °C/77	 °F.	 Bewaar	 de	 ACE 
UNIVERSAL PRIMER-patroon	in	het	afgedichte	zakje	en	gekoeld	(2	°C/36	°F-8	°C/46	°F).	Open	het	zakje	pas	wanneer	u	gereed	
bent voor het gebruik. Laat de gekoelde ACE UNIVERSAL PRIMER-patroon voor het gebruik op kamertemperatuur komen. Bij 
koeling	van	een	gedeeltelijk	gebruikte	patroon	moet	u	deze	in	de	ACE-automaat	laten	zitten.	Koeling	is	niet	nodig	als	de	patroon	
binnen zestig dagen op wordt gebruikt.

GARANTIE: BISCO, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid voor de vervanging van producten indien zij defect blijken te zijn. BISCO, 
Inc.	aanvaardt	geen	aansprakelijkheid	voor	eventuele	schade	of	verlies,	direct(e)	dan	wel	gevolgverlies/-schade,	als	gevolg	van	het	
gebruik	of	het	niet	kunnen	gebruiken	van	de	producten	zoals	beschreven.	Het	valt	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	gebruiker	
om vóór gebruik de geschiktheid van het product voor het beoogde doel vast te stellen. De gebruiker aanvaardt alle risico’s en 
aansprakelijkheid in verband daarmee.
*  UNIVERSAL	PRIMER,	SELECT	HV,	Z-PRIME	en	CAVITY	CLEANSER	zijn	handelsmerken	van	BISCO,	Inc. 
			PORCELAIN	PRIMER	en	OPAQUER	worden	vervaardigd	door	BISCO,	Inc. 
			ACE,	PRO-V	COAT	en	PRO-V	FILL	zijn	gedeponeerde	handelsmerken	van	BISCO,	Inc.


