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DUO-LINK UNIVERSAL™* με UNIVERSAL PRIMER™*
και

DUO-LINK UNIVERSAL με ACE®* UNIVERSAL PRIMER
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΚΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ΚΙΤ DUO-LINK UNIVERSAL είναι ένα σύστημα συγκολλητικής κονίας που έχει σχεδιαστεί για την τελική συγκόλληση ΟΛΩΝ 
των έμμεσων αποκαταστάσεων. Ο συνδυασμός των προϊόντων προσφέρει υψηλή συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, 
επενθέτων, αξόνων και συγκολλούμεννων αποκαταστάσεων με εμφυτεύματα, που κατασκευάζονται από μέταλλο, σύνθετα υλικά, 
πορσελάνη, κεραμικά, ζιρκονία, αλουμίνα, κ.λπ.

Το UNIVERSAL PRIMER είναι αυτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό υλικό,  με προαιρετικό φωτοπολυμερισμό, σχεδιασμένο για 
τον οδοντίατρο που προτιμά να μην πραγματοποιεί φωτοπολυμερισμό του στρώματος του συγκολλητικού υλικού σε έμμεσες 
αποκαταστάσεις. Το UNIVERSAL PRIMER έχει χημική σύσταση που επιτρέπει τη χρήση του συγκολλητικού υλικού είτε με 
αυτοαδροποίηση είτε με ολικής αδροποίησης, ανάλογα με την κλινική περίσταση και την προτίμηση του οδοντιάτρου. 

Η κονία DUO-LINK UNIVERSAL είναι μια ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού, αυτόματης ανάμιξης, που διατίθεται σε δύο 
αισθητικές αποχρώσεις, μία γενικής χρήσης και μία λευκή γαλακτώδη απόχρωση. 

Η κονία DUO-LINK UNIVERSAL προσφέρει όλες τις επιθυμητές ιδιότητες για μία κονία γενικής χρήσης: υψηλή ακτινοσκιερότητα, 
υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή ισχύ συγκόλλησης, μικρό πάχος φιλμ και εύκολο καθάρισμα. 

Το PORCELAIN PRIMER (PRIMER ΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ) είναι τεκμηριωμένο οτι αυξάνει σημαντικά την συγκόλληση με κεραμικά 
υλικά.

Η μοναδική χημική σύσταση του Z-PRIME™* Plus το καθιστά Primer πολλαπλών εφαρμογών, ιδανικό για επεξεργασία επιφανειών 
κεραμικών, ζιρκονίας και αλουμίνας, καθώς επίσης και μετάλλων/κραμάτων, σύνθετων υλικών και ενδοδοντικών αξόνων. Το 
Z-PRIME Plus και το PORCELAIN PRIMER έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν υψηλή ισχύ δεσμού, χωρίς να απαιτούν 
φωτοπολυμερισμό.

Ενδείξεις χρήσης:
1. Τοποθέτηση κονίας σε αποκαταστάσεις από υαλοκεραμικά υλικά/πορσελάνη (με βάση το πυρίτιο) ή από διπυριτικό/πυριτικό 
λίθιο
2. Τοποθέτηση κονίας σε αποκαταστάσεις μετάλλου, ζιρκονίας, αλουμίνας και σύνθετων υλικών
3. Τοποθέτηση κονίας σε άξονες

Αντένδειξη:
 • Μη χρησιμοποιείτε τον παράγοντα UNIVERSAL PRIMER σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων βαριάς μορφής  
  στις μεθακρυλικές ρητίνες.

Προειδοποιήσεις:
 • Τα UNIVERSAL PRIMER, Z-PRIME Plus και το PORCELAIN PRIMER είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.
 • Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Εάν οποιοδήποτε από τα προϊόντα αυτού του κιτ έρθει σε επαφή με τα μάτια, εκπλύνετε  
  με άφθονη ποσότητα νερού και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
 • Το φωσφορικό οξύ του αδροποιητικού 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.
 • Πρέπει να αποφεύγεται η μόλυνση με σάλιο, αίμα ή νερό κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Κατά τη χρήση  
  συγκολλητικών υλικών δοντιών, τυχόν μόλυνση θα θέσει σε κίνδυνο την προσκόλληση στην οδοντίνη και ενδέχεται να  
  προκαλέσει μείωση της διάρκειας ζωής της αποκατάστασης.
 • Το ελαστικό διάφραγμα συνιστάται για όλες τις ενδείξεις στις οποίες είναι πιθανή η μόλυνση.
 • Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) του προϊόντος για πρόσθετες προειδοποιήσεις.

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:
 • Το UNIVERSAL PRIMER  είναι διπλά πολυμεριζόμενο υλικό. Χρησιμοποιείτε το UNIVERSAL PRIMER 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 συγκολλητικού υλικού.
 • Για να αποτρέψετε την εξάτμιση του UNIVERSAL PRIMER, διατηρείτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό.
 • Το Z-PRIME Plus είναι φωτοευαίσθητο υλικό. Χρησιμοποιείτε το Z-PRIME Plus αμέσως μετά τη διανομή του στο βοθρίο  
  ανάμιξης ή φυλάσσετέ το προστατευμένα από το φως του περιβάλλοντος.
 • Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. Οι μη πολυμερισμένες ρητίνες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερευαισθησία δέρματος σε  
  ευπαθή άτομα. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και νερό.
 • Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά που περιέχουν ZOE (οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλης) στη δομή του δοντιού εντός 2-3  
  εβδομάδων, καθαρίστε επαρκώς την επιφάνεια του δοντιού με ένα αποξεστικό υλικό πριν από τη χρήση του συγκολλητικού  
  υλικού.



 • Οι χρόνοι εργασίας και σταθεροποίησης θα είναι μικρότεροι σε θερμό ενδοστοματικό περιβάλλον.
 • Για να αποφύγετε πολυμεροποίηση ή φραγή το άκρο ανάμειξης της διπλής σύριγγας πρέπει να αποθηκεύεται σε κάποιο  
  σημείο μέχρι την επόμενη εφαρμογή. Εάν γίνεται ενδοστοματική χρήση, θα πρέπει να το σκουπίζετε με απολυμαντικό πριν  
  από την αποθήκευση.
 • Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρόνος εργασίας: Το λιγότερο για 2 λεπτά στους 22 °C (71.6 °F). 
Χρόνος σταθεροποίησης: Μέγιστο 3 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία 37 °C (98,6 °F). 
Ο χρόνος εργασίας και ο χρόνος σταθεροποίησης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, θερμοκρασίας, 
υγρασίας, κλπ. Το πλεονάζον υλικό φωτοπολυμερίζεται με λυχνία πολυμερισμού LED για 2-3 δευτερόλεπτα ανά τεταρτημόριο 
επιφανείας (εγγύς-προσωπική, περιφερική-προσωπική, περιφερική-γλωσσική, εγγύς-γλωσσική), σε απόσταση περίπου 0-10 mm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τοποθέτηση κονίας σε αποκαταστάσεις από υαλοκεραμικά υλικά/πορσελάνη (με βάση το πυρίτιο) ή από διπυριτικό/
πυριτικό λίθιο:
A. Προετοιμασία της αποκατάστασης
 1. Κατά τη λήψη της αμμοβολισμένης και αδροποιημένης με υδροφθορικό οξύ (HF) αποκατάστασης, τοποθετήστε με  
  βουρτσάκι μία στρώση PORCELAIN PRIMER στην εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης και αφήστε τη να παραμείνει  
  για 30 δευτερόλεπτα. Στεγνώστε με σύριγγα αέρα για 3-5 δευτερόλεπτα
 2. Μετά τη δοκιμή, απολυμάνετε την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης (το φωσφορικό οξύ ή ο καθαρισμός με  
  υπερήχους για 2 λεπτά με αιθανόλη θα αφαιρέσει τις οργανικές μολυσματικές ουσίες και θα αφήσει άθικτο το PORCELAIN  
  PRIMER. Εκπλύνετε και στεγνώστε στον αέρα.
B. Προετοιμασία του δοντιού 
 1. Επιλέξτε είτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ είτε την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ παρακάτω.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού.  
   Χρησιμοποιήστε αφρό/βαμβάκι ή χειρουργική αναρρόφηση (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αφαιρέσετε το  
   πλεονάζον νερό (μην στεγνώνετε).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το αδροποιητικό μέσο SELECT HV®* ETCH της BISCO σε τροχισμένη  
   ή μη αδαμαντίνη για την αύξηση της συγκόλλησης. Αυτό το αδροποιητικό μέσο έχει σχεδιαστεί για ακριβή, επιλεκτική  
   τοποθέτηση.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού.  
   Αδροποιήστε την αδαμαντίνη και την οδοντίνη χρησιμοποιώντας αδροποιητικό οξύ για 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε  
   καλά. Απομακρύνετε το πλεονάζον νερό στυπώνοντας την επιφάνεια με απορροφητικό αφρό/βαμβάκι ή χειρ. 
   αναρρόφηση (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας το σκεύασμα φανερά ενυδατωμένο.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα εφαρμογής (στιλό διανομής) ACE, ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  
  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE, για τη διανομή του ACE UNIVERSAL PRIMER. Εάν χρησιμοποιείτε φιάλες, διανείμετε ίσο αριθμό  
  σταγόνων UNIVERSAL PRIMER από τα μέρη A και B (αναλογία 1:1) σε ένα καθαρό βοθρίο ανάμιξης. Επανατοποθετήστε  
  αμέσως το καπάκι (τα καπάκια) για να αποτρέψετε την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου.
 3. Χρησιμοποιώντας βουρτσακι, αναμίξτε το συγκολλητικό υλικό για 5 δευτερόλεπτα.
 4. Εφαρμόστε δύο διαφορετικές στρώσεις UNIVERSAL PRIMER, τρίβοντας το σκεύασμα με μια μικρή βούρτσα για 10-15  
  δευτερόλεπτα ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων.
 5. Εξατμίστε την περίσσεια διαλυτικού μέσου στεγνώνοντας ενδελεχώς με αέρα, με μια σύριγγα αέρα, για τουλάχιστον 10  
  δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ορατή μετακίνηση του συγκολλητικού υλικού. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει  
  ομοιόμορφη, γυαλιστερή εμφάνιση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόστε μια πρόσθετη στρώση UNIVERSAL PRIMER και  
  επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 6. Συνεχίστε με την τοποθέτηση κονίας.
C. Τοποθέτηση κονίας
 Διαδικασίες ανάμειξης κονίας:
 1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας και το άκρο ανάμειξης.
 2.  Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε θάλαμο της διπλής  
  σύριγγας.
 3. Προσαρτήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα, ευθυγραμμίζοντας το κλειδί και την αύλακα. Κατόπιν, γυρίστε  
  δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Εάν πιέσετε το έμβολο θα προκληθεί ανάμειξη και διανομή της κονίας DUO-LINK UNIVERSAL. (Δείτε την ενότητα  
  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)
 Διαδικασίες τοποθέτηση κονίας:
 1.  Εφαρμόστε κονία στις συγκολλούμενες επιφάνειες της αποκατάστασης. Για ένθετα, μπορεί να είναι πιο εύκολο να  
  εφαρμόσετε την κονία απευθείας στην περιοχή προετοιμασίας του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε πλήρως την αποκατάσταση και αφαιρέστε, με ήπιες κινήσεις, την περίσσεια κονίας με βούρτσα, πριν από τον  
  εστιακό πολυμερισμό των ορίων για 2-3 δευτερόλεπτα ανά τεταρτημόριο επιφάνειας (εγγύς-προσωπική, περιφερική- 
  προσωπική, περιφερική-γλωσσική, εγγύς-γλωσσική).
 3. Προαιρετικό: μετά από την αφαίρεση της περίσσειας κονίας είναι δυνατός ο πολυμερισμός κάθε επιφάνειας της  
  αποκατάστασης επί έως και 40 δευτερόλεπτα.



Τοποθέτηση κονίας σε αποκαταστάσεις μετάλλου, ζιρκονίας, αλουμίνας και σύνθετων υλικών:
A. Προετοιμασία της αποκατάστασης
 1. Κατά τη λήψη της αμμοβολισμένης αποκατάστασης, τοποθετήστε με βούρτσα μία στρώση Z-PRIME Plus στην εσωτερική  
  επιφάνεια της αποκατάστασης. Στεγνώστε με σύριγγα αέρα για 3-5 δευτερόλεπτα.
 2. Μετά τη δοκιμή, απολυμάνετε την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης (το φωσφορικό οξύ ή ο καθαρισμός με  
  υπερήχους για 2 λεπτά με αιθανόλη θα αφαιρέσει τις οργανικές μολυσματικές ουσίες και θα αφήσει άθικτο το Z-PRIME  
  Plus). Εκπλύνετε και στεγνώστε στον αέρα.
B. Προετοιμασία του δοντιού 
 1. Επιλέξτε είτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ είτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ παρακάτω.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού. Χρησιμοποιήστε  
   απορροφητικό βύσμα ή εκκένωση υψηλού βαθμού (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αφαιρέσετε το πλεονάζον  
   νερό (μην στεγνώνετε).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το αδροποιητικό μέσο SELECT HV ETCH της BISCO σε κομμένη ή μη  
   κομμένη αδαμαντίνη για την αύξηση της μηχανικής συγκράτησης. Αυτό το αδροποιητικό μέσο έχει σχεδιαστεί για  
   ακριβή, επιλεκτική τοποθέτηση.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού.  
   Αδροποιήστε την αδαμαντίνη και την οδοντίνη χρησιμοποιώντας αδροποιητικό μέσο για 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε  
   καλά. Απομακρύνετε το πλεονάζον νερό στυπώνοντας την επιφάνεια με απορροφητικό βύσμα ή εκκένωση υψηλού  
   βαθμού (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας το σκεύασμα φανερά ενυδατωμένο.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα εφαρμογής ACE, ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE,  
  για τη διανομή του ACE UNIVERSAL PRIMER. Εάν χρησιμοποιείτε φιάλες, διανείμετε ίσο αριθμό σταγόνων UNIVERSAL  
  PRIMER από τα μέρη A και B (αναλογία 1:1) σε ένα καθαρό βοθρίο ανάμιξης. Επανατοποθετήστε αμέσως το καπάκι (τα  
  καπάκια) για να αποτρέψετε την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου.
 3. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, αναμίξτε το συγκολλητικό υλικό για 5 δευτερόλεπτα.
 4. Εφαρμόστε δύο διαφορετικές στρώσεις UNIVERSAL PRIMER, τρίβοντας το σκεύασμα με μια μικρή βούρτσα για 10-15  
  δευτερόλεπτα ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων.
 5. Εξατμίστε την περίσσεια διαλυτικού μέσου στεγνώνοντας ενδελεχώς με αέρα, με μια σύριγγα αέρα, για τουλάχιστον 10  
  δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ορατή μετακίνηση του συγκολλητικού υλικού. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει  
  ομοιόμορφη, γυαλιστερή εμφάνιση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόστε μια πρόσθετη στρώση UNIVERSAL PRIMER και  
  επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 6. Συνεχίστε με την τοποθέτηση κονίας.
C. Τοποθέτηση κονίας
 Διαδικασίες ανάμειξης κονίας:
   1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας και το άκρο ανάμειξης.
 2. Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε θάλαμο της διπλής  
  σύριγγας.
 3. Προσαρτήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα, ευθυγραμμίζοντας το κλειδί και την αύλακα. Κατόπιν, γυρίστε  
  δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Εάν πιέσετε το έμβολο θα προκληθεί ανάμειξη και διανομή της κονίας DUO-LINK UNIVERSAL. (Δείτε την ενότητα  
  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)
 Διαδικασίες τοποθέτηση κονίας:
 1. Εφαρμόστε κονία στις συγκολλούμενες επιφάνειες της αποκατάστασης. Για ένθετα, μπορεί να είναι πιο εύκολο να  
  εφαρμόσετε την κονία απευθείας στην περιοχή προετοιμασίας του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε πλήρως την αποκατάσταση και αφαιρέστε, με ήπιες κινήσεις, την περίσσεια κονίας με βούρτσα, πριν από τον  
  εστιακό πολυμερισμό των ορίων για 2-3 δευτερόλεπτα ανά τεταρτημόριο επιφάνειας (εγγύς-προσωπική, περιφερική- 
  προσωπική, περιφερική-γλωσσική, εγγύς-γλωσσική).
 3. Προαιρετικό: μετά από την αφαίρεση της περίσσειας κονίας είναι δυνατός ο πολυμερισμός κάθε επιφάνειας της  
  αποκατάστασης επί έως και 40 δευτερόλεπτα.
Τοποθέτηση κονίας σε άξονες/σφήνες:
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος του άξονα που θα χρησιμοποιήσετε. Συνιστάται η παρακάτω διαδικασία για την 
τοποθέτηση κονίας:
A. Επεξεργασία άξονα/σφήνας
 1. Καθαρίστε τον άξονα με αλκοόλη και στεγνώστε τον με αέρα που δεν περιέχει νερό ή έλαια.
 2. Εφαρμόστε μία έως δύο στρώσεις Z-PRIME Plus, διαβρέχοντας ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια του άξονα. Στεγνώστε  
  με σύριγγα αέρα για 3-5 δευτερόλεπτα. Το Z-PRIME Plus συνιστάται για τη συγκόλληση όλων των αξόνων από μέταλλο,  
  κεραμικά υλικά οξειδίων και σύνθετα υλικά/ίνες.
B. Προετοιμασία ριζικών σωλήνων
 1. Απομονώστε την περιοχή και επεξεργαστείτε ενδοδοντικά το ριζικό σωλήνα, ως συνήθως.
 2. Καθαρίστε και καταιονίστε. Εκπλύνετε με νερό, στεγνώστε με χάρτινα ρύγχη.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, προχωρήστε απευθείας στο βήμα 4. Εάν χρησιμοποιείτε την  
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, αδροποιήστε το σωλήνα με φωσφορικό οξύ επί 15 δευτερόλεπτα. Εκπλύνετε  
  ενδελεχώς και αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού με σύντομη ριπή αέρα και χάρτινες αιχμές, για να αφαιρέσετε  
  τυχόν ποσότητα νερού που έχει συσσωρευτεί μέσα στο σωλήνα. Προχωρήστε στο βήμα αρ. 4.
 4. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα εφαρμογής ACE, ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE,  
  για τη διανομή του ACE UNIVERSAL PRIMER. Εάν χρησιμοποιείτε φιάλες, διανείμετε ίσο αριθμό σταγόνων UNIVERSAL  
  PRIMER από τα μέρη A και B (αναλογία 1:1) σε ένα καθαρό βοθρίο ανάμιξης. Επανατοποθετήστε αμέσως το καπάκι (τα  
  καπάκια) για να αποτρέψετε την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου.

 5. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, αναμίξτε το συγκολλητικό υλικό για 5 δευτερόλεπτα.
 6. Με ενδοδοντική βούρτσα, εφαρμόστε και τρίψτε δύο ξεχωριστές στρώσεις UNIVERSAL PRIMER μέσα στο σωλήνα. Μην  
  εφαρμόζετε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων.
 7. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού που έχει συσσωρευτεί με χάρτινες αιχμές και ελαφρά αναρρόφηση.  
  Στεγνώστε ενδελεχώς με αέρα.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στάδιο με τη χάρτινη αιχμή είναι σημαντικό για την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένου συγκολλητικού  
  υλικού, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα με την πλήρη εφαρμογή του άξονα.
 8. Συνεχίστε με την τοποθέτηση κονίας.
C. Τοποθέτηση κονίας
 Διαδικασίες ανάμειξης κονίας:
 1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας και το άκρο ανάμειξης.
 2. Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε θάλαμο της διπλής  
  σύριγγας.
 3. Προσαρτήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα, ευθυγραμμίζοντας το κλειδί και την αύλακα. Κατόπιν, γυρίστε  
  δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Εάν πιέσετε το έμβολο θα προκληθεί ανάμειξη και διανομή της κονίας DUO-LINK UNIVERSAL. (Δείτε την ενότητα  
  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)
 Διαδικασίες τοποθέτηση κονίας:
 1. Χρησιμοποιώντας το άκρο ανάμειξης για τους ριζικούς σωλήνες, εγχύστε την κονία DUO-LINK UNIVERSAL μέσα στο  
  σωλήνα. Ξεκινήστε από το κορυφαίο άκρο του σωλήνα και αποσύρετε αργά το άκρο, διατηρώντας παράλληλα το άκρο μέσα  
  στην κονία, για να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία τυχόν κενών.
 2. Επικαλύψτε το κορυφαίο άκρο του άξονα/σφήνας με κονία.
 3. Εφαρμόστε τον άξονα/τη σφήνα μέσα στο σωλήνα, με ήπιες κινήσεις, και διατηρήστε σταθερή πίεση για 20-30 δευτερόλεπτα  
  μετά την εφαρμογή του άξονα/της σφήνας.
 4. Προαιρετικό: μετά από την αφαίρεση της περίσσειας κονίας, κάθε επιφάνεια της αποκατάστασης μπορεί να πολυμεριστεί επί  
  έως και 40 δευτερόλεπτα. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • Συνιστάται η χρήση του ευρέως διαθέσιμου προστατευτικού καλύμματος υγιεινής για να αποτρέψετε τυχόν μόλυνση των  
  διπλών συριγγών αυτόματης ανάμιξης DUO-LINK UNIVERSAL κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε το κιτ Duo-Link Universal με UNIVERSAL PRIMER σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο 
(2 °C/36 °F – 25 °C/77 °F). Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Διατηρείτε το Duo-
Link Universal με ACE UNIVERSAL PRIMER στο ψυγείο (2 °C/36 °F – 8 °C/46 °F). Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για 
συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Διατηρείτε το φυσίγγιο ACE UNIVERSAL PRIMER στο ψυγείο (2 °C/36 °F – 8 °C/46 °F), στη 
σφραγισμένη θήκη του. Μην ανοίγετε τη θήκη μέχρι λίγο πριν από τη χρήση. Αφήστε το φυσίγγιο του ACE UNIVERSAL PRIMER  
που ήταν τοποθετημένο στο ψυγείο να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Εάν τοποθετήσετε στο ψυγείο ένα 
εν μέρει χρησιμοποιημένο φυσίγγιο, θα πρέπει να φυλάσσεται στη συσκευή χορήγησης ACE. Δεν είναι απαραίτητη η φύλαξη στο 
ψυγείο εάν το φυσίγγιο εξαντληθεί εντός εξήντα ημερών.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η 
BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση 
ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την 
καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το 
παρόν.
* Τα DUO-LINK UNIVERSAL, UNIVERSAL PRIMER και Z-PRIME είναι εμπορικά σήματα της BISCO, Inc.
  Τα ACE και SELECT HV είναι σήματα κατατεθέντα της BISCO, Inc.
  Το ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ κατασκευάζεται από τη BISCO, Inc.



Τοποθέτηση κονίας σε αποκαταστάσεις μετάλλου, ζιρκονίας, αλουμίνας και σύνθετων υλικών:
A. Προετοιμασία της αποκατάστασης
 1. Κατά τη λήψη της αμμοβολισμένης αποκατάστασης, τοποθετήστε με βούρτσα μία στρώση Z-PRIME Plus στην εσωτερική  
  επιφάνεια της αποκατάστασης. Στεγνώστε με σύριγγα αέρα για 3-5 δευτερόλεπτα.
 2. Μετά τη δοκιμή, απολυμάνετε την εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης (το φωσφορικό οξύ ή ο καθαρισμός με  
  υπερήχους για 2 λεπτά με αιθανόλη θα αφαιρέσει τις οργανικές μολυσματικές ουσίες και θα αφήσει άθικτο το Z-PRIME  
  Plus). Εκπλύνετε και στεγνώστε στον αέρα.
B. Προετοιμασία του δοντιού 
 1. Επιλέξτε είτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ είτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ παρακάτω.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού. Χρησιμοποιήστε  
   απορροφητικό βύσμα ή εκκένωση υψηλού βαθμού (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αφαιρέσετε το πλεονάζον  
   νερό (μην στεγνώνετε).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το αδροποιητικό μέσο SELECT HV ETCH της BISCO σε κομμένη ή μη  
   κομμένη αδαμαντίνη για την αύξηση της μηχανικής συγκράτησης. Αυτό το αδροποιητικό μέσο έχει σχεδιαστεί για  
   ακριβή, επιλεκτική τοποθέτηση.
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: Προετοιμάστε την κοιλότητα. Πλύνετε σχολαστικά με ψεκασμό νερού.  
   Αδροποιήστε την αδαμαντίνη και την οδοντίνη χρησιμοποιώντας αδροποιητικό μέσο για 15 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε  
   καλά. Απομακρύνετε το πλεονάζον νερό στυπώνοντας την επιφάνεια με απορροφητικό βύσμα ή εκκένωση υψηλού  
   βαθμού (HVE) για 1-2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας το σκεύασμα φανερά ενυδατωμένο.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα εφαρμογής ACE, ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE,  
  για τη διανομή του ACE UNIVERSAL PRIMER. Εάν χρησιμοποιείτε φιάλες, διανείμετε ίσο αριθμό σταγόνων UNIVERSAL  
  PRIMER από τα μέρη A και B (αναλογία 1:1) σε ένα καθαρό βοθρίο ανάμιξης. Επανατοποθετήστε αμέσως το καπάκι (τα  
  καπάκια) για να αποτρέψετε την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου.
 3. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, αναμίξτε το συγκολλητικό υλικό για 5 δευτερόλεπτα.
 4. Εφαρμόστε δύο διαφορετικές στρώσεις UNIVERSAL PRIMER, τρίβοντας το σκεύασμα με μια μικρή βούρτσα για 10-15  
  δευτερόλεπτα ανά στρώση. Μην εφαρμόζετε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων.
 5. Εξατμίστε την περίσσεια διαλυτικού μέσου στεγνώνοντας ενδελεχώς με αέρα, με μια σύριγγα αέρα, για τουλάχιστον 10  
  δευτερόλεπτα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ορατή μετακίνηση του συγκολλητικού υλικού. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει  
  ομοιόμορφη, γυαλιστερή εμφάνιση. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόστε μια πρόσθετη στρώση UNIVERSAL PRIMER και  
  επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 6. Συνεχίστε με την τοποθέτηση κονίας.
C. Τοποθέτηση κονίας
 Διαδικασίες ανάμειξης κονίας:
   1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας και το άκρο ανάμειξης.
 2. Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε θάλαμο της διπλής  
  σύριγγας.
 3. Προσαρτήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα, ευθυγραμμίζοντας το κλειδί και την αύλακα. Κατόπιν, γυρίστε  
  δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Εάν πιέσετε το έμβολο θα προκληθεί ανάμειξη και διανομή της κονίας DUO-LINK UNIVERSAL. (Δείτε την ενότητα  
  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)
 Διαδικασίες τοποθέτηση κονίας:
 1. Εφαρμόστε κονία στις συγκολλούμενες επιφάνειες της αποκατάστασης. Για ένθετα, μπορεί να είναι πιο εύκολο να  
  εφαρμόσετε την κονία απευθείας στην περιοχή προετοιμασίας του δοντιού.
 2. Εφαρμόστε πλήρως την αποκατάσταση και αφαιρέστε, με ήπιες κινήσεις, την περίσσεια κονίας με βούρτσα, πριν από τον  
  εστιακό πολυμερισμό των ορίων για 2-3 δευτερόλεπτα ανά τεταρτημόριο επιφάνειας (εγγύς-προσωπική, περιφερική- 
  προσωπική, περιφερική-γλωσσική, εγγύς-γλωσσική).
 3. Προαιρετικό: μετά από την αφαίρεση της περίσσειας κονίας είναι δυνατός ο πολυμερισμός κάθε επιφάνειας της  
  αποκατάστασης επί έως και 40 δευτερόλεπτα.
Τοποθέτηση κονίας σε άξονες/σφήνες:
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του σκευάσματος του άξονα που θα χρησιμοποιήσετε. Συνιστάται η παρακάτω διαδικασία για την 
τοποθέτηση κονίας:
A. Επεξεργασία άξονα/σφήνας
 1. Καθαρίστε τον άξονα με αλκοόλη και στεγνώστε τον με αέρα που δεν περιέχει νερό ή έλαια.
 2. Εφαρμόστε μία έως δύο στρώσεις Z-PRIME Plus, διαβρέχοντας ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια του άξονα. Στεγνώστε  
  με σύριγγα αέρα για 3-5 δευτερόλεπτα. Το Z-PRIME Plus συνιστάται για τη συγκόλληση όλων των αξόνων από μέταλλο,  
  κεραμικά υλικά οξειδίων και σύνθετα υλικά/ίνες.
B. Προετοιμασία ριζικών σωλήνων
 1. Απομονώστε την περιοχή και επεξεργαστείτε ενδοδοντικά το ριζικό σωλήνα, ως συνήθως.
 2. Καθαρίστε και καταιονίστε. Εκπλύνετε με νερό, στεγνώστε με χάρτινα ρύγχη.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, προχωρήστε απευθείας στο βήμα 4. Εάν χρησιμοποιείτε την  
  ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, αδροποιήστε το σωλήνα με φωσφορικό οξύ επί 15 δευτερόλεπτα. Εκπλύνετε  
  ενδελεχώς και αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα νερού με σύντομη ριπή αέρα και χάρτινες αιχμές, για να αφαιρέσετε  
  τυχόν ποσότητα νερού που έχει συσσωρευτεί μέσα στο σωλήνα. Προχωρήστε στο βήμα αρ. 4.
 4. Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα εφαρμογής ACE, ακολουθήστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ACE,  
  για τη διανομή του ACE UNIVERSAL PRIMER. Εάν χρησιμοποιείτε φιάλες, διανείμετε ίσο αριθμό σταγόνων UNIVERSAL  
  PRIMER από τα μέρη A και B (αναλογία 1:1) σε ένα καθαρό βοθρίο ανάμιξης. Επανατοποθετήστε αμέσως το καπάκι (τα  
  καπάκια) για να αποτρέψετε την εξάτμιση του διαλυτικού μέσου.

 5. Χρησιμοποιώντας βούρτσα, αναμίξτε το συγκολλητικό υλικό για 5 δευτερόλεπτα.
 6. Με ενδοδοντική βούρτσα, εφαρμόστε και τρίψτε δύο ξεχωριστές στρώσεις UNIVERSAL PRIMER μέσα στο σωλήνα. Μην  
  εφαρμόζετε φωτοπολυμερισμό μεταξύ των στρώσεων.
 7. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα υλικού που έχει συσσωρευτεί με χάρτινες αιχμές και ελαφρά αναρρόφηση.  
  Στεγνώστε ενδελεχώς με αέρα.
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το στάδιο με τη χάρτινη αιχμή είναι σημαντικό για την αφαίρεση τυχόν συσσωρευμένου συγκολλητικού  
  υλικού, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα με την πλήρη εφαρμογή του άξονα.
 8. Συνεχίστε με την τοποθέτηση κονίας.
C. Τοποθέτηση κονίας
 Διαδικασίες ανάμειξης κονίας:
 1. Αφαιρέστε το καπάκι της σύριγγας και το άκρο ανάμειξης.
 2. Εγχύστε μικρή ποσότητα υλικού στο δισκάριο ανάμειξης για να εξαλείψετε οποιαδήποτε κενά σε κάθε θάλαμο της διπλής  
  σύριγγας.
 3. Προσαρτήστε ένα άκρο ανάμειξης στη διπλή σύριγγα, ευθυγραμμίζοντας το κλειδί και την αύλακα. Κατόπιν, γυρίστε  
  δεξιόστροφα τον καφέ μηχανισμό ασφάλισης.
 4. Εάν πιέσετε το έμβολο θα προκληθεί ανάμειξη και διανομή της κονίας DUO-LINK UNIVERSAL. (Δείτε την ενότητα  
  “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ” για πληροφορίες χρόνου εργασίας και σταθεροποίησης.)
 Διαδικασίες τοποθέτηση κονίας:
 1. Χρησιμοποιώντας το άκρο ανάμειξης για τους ριζικούς σωλήνες, εγχύστε την κονία DUO-LINK UNIVERSAL μέσα στο  
  σωλήνα. Ξεκινήστε από το κορυφαίο άκρο του σωλήνα και αποσύρετε αργά το άκρο, διατηρώντας παράλληλα το άκρο μέσα  
  στην κονία, για να ελαχιστοποιήσετε τη δημιουργία τυχόν κενών.
 2. Επικαλύψτε το κορυφαίο άκρο του άξονα/σφήνας με κονία.
 3. Εφαρμόστε τον άξονα/τη σφήνα μέσα στο σωλήνα, με ήπιες κινήσεις, και διατηρήστε σταθερή πίεση για 20-30 δευτερόλεπτα  
  μετά την εφαρμογή του άξονα/της σφήνας.
 4. Προαιρετικό: μετά από την αφαίρεση της περίσσειας κονίας, κάθε επιφάνεια της αποκατάστασης μπορεί να πολυμεριστεί επί  
  έως και 40 δευτερόλεπτα. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • Συνιστάται η χρήση του ευρέως διαθέσιμου προστατευτικού καλύμματος υγιεινής για να αποτρέψετε τυχόν μόλυνση των  
  διπλών συριγγών αυτόματης ανάμιξης DUO-LINK UNIVERSAL κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε το κιτ Duo-Link Universal με UNIVERSAL PRIMER σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο 
(2 °C/36 °F – 25 °C/77 °F). Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Διατηρείτε το Duo-
Link Universal με ACE UNIVERSAL PRIMER στο ψυγείο (2 °C/36 °F – 8 °C/46 °F). Δείτε τις ανεξάρτητες ετικέτες εξαρτημάτων για 
συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης. Διατηρείτε το φυσίγγιο ACE UNIVERSAL PRIMER στο ψυγείο (2 °C/36 °F – 8 °C/46 °F), στη 
σφραγισμένη θήκη του. Μην ανοίγετε τη θήκη μέχρι λίγο πριν από τη χρήση. Αφήστε το φυσίγγιο του ACE UNIVERSAL PRIMER  
που ήταν τοποθετημένο στο ψυγείο να φθάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Εάν τοποθετήσετε στο ψυγείο ένα 
εν μέρει χρησιμοποιημένο φυσίγγιο, θα πρέπει να φυλάσσεται στη συσκευή χορήγησης ACE. Δεν είναι απαραίτητη η φύλαξη στο 
ψυγείο εάν το φυσίγγιο εξαντληθεί εντός εξήντα ημερών.
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθούν ελαττωματικά. Η 
BISCO, Inc. δεν αποδέχεται ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή παρεπόμενες, που προκύπτουν από τη χρήση 
ή ανικανότητα χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες. Πριν από τη χρήση, αποτελεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την 
καταλληλότητα του προϊόντος για την προοριζόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σχετική με το 
παρόν.
* Τα DUO-LINK UNIVERSAL, UNIVERSAL PRIMER και Z-PRIME είναι εμπορικά σήματα της BISCO, Inc.
  Τα ACE και SELECT HV είναι σήματα κατατεθέντα της BISCO, Inc.
  Το ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ κατασκευάζεται από τη BISCO, Inc.

BISICO France
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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
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www.bisco.com


