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LIGHT-CORE™*

Pelaruppbyggnadskomposit
ALLMÄN INFORMATION

LIGHT-CORE är en radiopak, ljushärdande, fiberförstärkt pelaruppbyggnadskomposit. Formbar och tixotrop. LIGHT-CORE kan bulkhärdas upp
till 5mm. Formbarhet med utmärkt viskositet gör det lätt att konturera och adaptera till tand och rotstift. Den finns i två färger: TRANSLUCENT
och BLUE. När den härdats uppvisar LIGHT-CORE utomordentliga fysikaliska egenskaper med förmåga att prepareras likt dentin. LIGHT-CORE
finns både i ekonomiska skruvsprutor och i praktiska ampuller.
TRANSLUCENT är idealt att användas under estetiska ersättningar. Den kan bulkhärdas upp till 5 mm när den ljushärdas i 20 sekunder.
BLUE är idealt att användas under konventionella fasta ersättningar. Den underlättar när kontrast mot tandsubstans behövs vid applikation. Den
kan bulkhärdas upp till 5 mm när den ljushärdas i 30 sekunder.
Indikationsområden:
• Fyllningar där ljushärdande komposit för pelaruppbyggnad föredras.
Observanda:
• Kors-kontamination: Produkt kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller kontaminerade tillbehör.
		 Rengör, desinficera och återanvänd inte.
Försiktighetsmått:
• För att erhålla 5 mm bulkhärdning måste ljushärdningsspetsen placeras på 0 mm avstånd efter 5 sekunders ljushärdning.
• Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I händelse av kontakt tvätta
		 huden med tvål och vatten.
• Se märkning av enskilda produkter för specifika utgångsdatum.
• Säkerhetsdatablad finns att tillgå på begäran.
• Säkerhetsdatablad finns tillgängliga på www.Bisco.com
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BRUKSANVISNING

Avgränsa och rengör alla ytor som skall förses med pelarmaterial.
Applicera en adhesiv i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Om ett rotstift skall användas skall detta cementeras i enlighet med tillverkarens anvisningar.
Applicera och adaptera LIGHT-CORE material på preparationen och förekommande rotstift och forma lämplig anatomi med ett handinstrument.
Det rekommenderas att materialet stoppas i kaviteten med ett instrument som eliminerar ev hålrum före härdning.
OBS För att förhindra att för mycket material pressas fram kan skruvhandtaget vridas moturs omedelbart efter att rätt mängd erhållits.

5. Ljushärda varje skikt: TRANSLUCENT i minst 20 sekunder; BLUE i minst 30 sekunder. Efter 5 sekunders initial härdning placera ljusledaren
i direkt kontakt med pelarmaterialet för att maximera 5 mm bulkhärdning.
6. Preparera och putsa pelaruppbyggnaden. Tillse att pelaren innefattar naturlig tandsubstans med minst 2mm höjd.
AVFALLSHANTERING: Se lokala bestämmelser för avfallshantering. I frånvaro av sådana se nationella eller regionala bestämmelser om
avfallshantering.
FÖRVARING: Förvara vid rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTIER: Bisco Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter som visats vara defekta. Bisco Inc. påtar sig inte ansvarsskyldighet
som hänförs till skador eller förluster, vare sig direkta eller indirekta som följd av användning eller felaktig användning av produkterna. Före
användning åligger det användaren att bedöma lämpligheten att använda produkten för avsett ändamål. Användaren påtar sig därigenom all
risk och ansvarsskyldighet.
* LIGHT-CORE är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc
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