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LIGHT-CORE™*

Σύνθετο Ανασύστασης Οδοντικής Μύλης
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤοLIGHT-CORE είναι ένα ακτινοσκιερό, φωτοπολυμεριζόμενο, ενισχυμένο με ίνες σύνθετο ανασύστασης οδοντικής μύλης. Με δυνατότητα
γλυπτικής διαμόρφωσης χωρίς να ρέει, τοLIGHT-CORE μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm. Ο χειρισμός με δυνατότητα γλυπτικής διαμόρφωσης
(ή μη συγκολλητικό) και το εξαιρετικό ιξώδες επιτρέπουν εύκολα τη διαμόρφωση και την προσαρμογή στο δόντι και το εμφύτευμα. Διατίθεται
σε δύο αποχρώσεις: ΔΙΑΦΑΝΟ (TRANSLUCENT) καιΜΠΛΕ (BLUE). Μόλις πολυμερισθεί, το LIGHT-CORE παρουσιάζει εξαιρετικές φυσικές
ιδιότητες και την ικανότητα προπαρασκευής όπως η οδοντίνη, χωρίς δημιουργία διάκενων. Το LIGHT-CORE διατίθεται σε οικονομικές σύριγγες
και βολικά στη χρήση άκρα χορήγησης μίας δόσης.
ΤοΔΙΑΦΑΝΟ είναι ιδανικό για χρήση σε αισθητικές αποκαταστάσεις. Μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm όταν φωτοπολυμερισθεί για 20
δευτερόλεπτα.
Το ΜΠΛΕ είναι ιδανικό για χρήση σε συμβατικές σταθερές αποκαταστάσεις. Διευκολύνει την τοποθέτηση όταν απαιτείται αντίθεση με τη δομή του
δοντιού. Μπορεί να διογκωθεί έως και 5mm όταν φωτοπολυμερισθεί για 30 δευτερόλεπτα.
Ενδείξεις Χρήσης:
• Αποκατάσταση όπου προτιμάται ένα φωτοπολυμερισμένο σύνθετο για ανασύσταση οδοντικής μύλης.
Συστάσεις προσοχής:
• Διασταυρούμενη μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα
		 χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα άκρα χορήγησης μίας δόσης. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.
Προφυλάξεις:
• Για να επιτύχετε μία αποκατάσταση 5mm, το ρύγχος της λυχνίας φωτοπολυμερισμού πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 0mm από το
		 σύνθετο υλικό μετά τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα φωτοπολυμερισμού.
• Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, οι μη πολυμερισμένες μεθακρυλικές ρητίνες μπορεί να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένα άτομα. Σε
		 περίπτωση επαφής πλύνετε πολύ καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
• Δείτε τις ετικέτες των μεμονωμένων εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί.
• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στο www.Bisco.com.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Απομονώστε και καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα λάβουν το υλικό ανασύστασης μύλης.
Απλώστε μία συγκολλητική ουσία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εάν τοποθετηθεί εμφύτευμα, πρέπει να συγκολληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Εφαρμόστε και προσαρμόστε το υλικό LIGHT-CORE στο παρασκεύασμα και το εμφύτευμα, εάν υπάρχει και διαμορφώστε την κατάλληλη
ανατομία με ένα εργαλείο. Συνιστάται το υλικό να συμπιεστεί μέσα στο παρασκεύασμα με ένα εργαλείο για να εξαλειφθούν πιθανά κενά πριν
από τον φωτοπολυμερισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη διανομή της επιθυμητής ποσότητας, περιστρέψτε αμέσως τη λαβή αριστερόστροφα για να αποτρέψετε την εξώθηση
περίσσειας ποσότητας υλικού από τη σύριγγα.

5. Φωτοπολυμερίστε κάθε πρόθεμα: Το ΔΙΑΦΑΝΟ για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, το ΜΠΛΕ για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Μετά τα
πρώτα 5 δευτερόλεπτα φωτοπολυμερισμού, τοποθετήστε το ρύγχος της λυχνίας πολυμερισμού σε άμεση επαφή με το υλικό ανασύστασης
μύλης για να μεγιστοποιήσετε τη διόγκωση έως τα 5mm.
6. Προετοιμάστε και ολοκληρώστε την οδοντική μύλη. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει ένας δακτύλιος 2mm παραμένει πάνω στη φυσική δομή των
δοντιών.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στους κανονισμούς της κοινότητάς σας σχετικά με τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στους εθνικούς ή
περιφερειακούς κανονισμούς σχετικά με τα απορρίμματα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία δωματίου (20°C/68°F - 25°C/77°F).
ΕΓΓΥΗΣΗ: Η εταιρεία BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντικατάσταση προϊόντων εάν αποδειχθεί ότι είναι 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 που σχετίζεται με το παρόν.
* Το LIGHT-CORE αποτελεί εμπορικό σήμα της BISCO, Inc.
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