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REVEAL™*

(adhesief functioneel esthetisch prototype)
ALGEMENE INFORMATIE
REVEAL is een zeer sterk en flowable composiet voor gebruik bij het maken van lange termijn esthetische, tijdelijke
restauraties, esthetische, voorlopige restauraties met tijdelijk adhesief en is algemeen bekend als het BFEP (Bonded
Functional Esthetic Prototype [adhesief functioneel esthetisch prototype]). De vuldeeltjes van nanogrootte dragen bij tot
de uitstekende polijstbaarheid van REVEAL, terwijl de versterkende vullers het mogelijk maken meer vullers te laden
waardoor REVEAL maximaal sterk en duurzaam is. Met REVEAL kan de tandarts diagnostisch voldoen aan de esthetische
verwachtingen van de patiënt voordat de definitieve restauraties worden vervaardigd.
Indicaties voor gebruik:
Adhesieve functionele esthetische restauraties.
Waarschuwing
• Kruisbesmetting: Dit product kan items bevatten die bestemd zijn voor eenmalig gebruik. Voer gebruikte of
		 verontreinigde unidosecompules, applicators en tips af. Niet reinigen, desinfecteren of opnieuw gebruiken.
Voorzorgsmaatregelen:
• Vermijd contact met de huid; niet-gepolymersieerd (meth)acrylaat hars kan huidirritatie veroorzaken bij vatbare
		 personen. In geval van contact, was de huid met zeep en water.
• Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
• Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op www.bisco.com.
GEBRUIKSAANWIJZING
Isoleer en reinig alle vlakken waarop REVEAL zal worden aangebracht.
Maak een individuele afdruklepel met transparant lepelmateriaal (bijvoorbeeld Triad TranSheet Clear*) op het gipsmodel.
Laat de individuele afdruklepel uitharden in een lichtkast. Zo nodig overtollig materiaal verwijderen.
Injecteer een transparante VPS (zoals REVEAL Clear Matrix) in de individuele afdruklepel en het gipsmodel en plaats
de individuele afdruklepel op het hardgipsmodel.
5. Verwijder nadat de transparante VPS is uitgehard overtollig materiaal weg. Voer een proefplaatsing uit in de mond van
de patiënt.
6. Ets de elementen met een etsgel zoals UNI-ETCH®* w/BAC (afhankelijk van de duur van de zitting: ‘spot’-etsen tot geheel
etsen). Spoelen.
7. Breng het adhesief aan (ALL-BOND 3®* volgens de instructies) en hard het gedurende 10 seconden uit onder licht.
8. Injecteer REVEAL in de transparante matrix.
9. Breng de transparante matrix/individuele afdruklepel aan in de mond en laat REVEAL 2 minuten vloeien.
10. Verwijder de harde individuele afdruklepel en laat de transparante matrix in de mond zitten. Hard REVEAL uit door de
matrix, 20 seconden per vlak.
11. Verwijder de transparante matrix en slijp overtollige composiet weg met carbide- of diamantboortjes.
12. Polijst de composiet.
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HYGIËNE: Plaats de luer lock dop terug op de spuit. Het gebruik van een hygiënische beschermhoes ter voorkoming van
besmetting van de spuitjes gedurende de behandeling wordt geadviseerd.
BEWAREN: Op kamertemperatuur bewaren (20°C/68°F - 25°C/77°F).
AFVOER: Raadpleeg de gemeentelijke bepalingen inzake afval. Als deze ontbreken, raadpleeg dan de nationale of regionale
bepalingen inzake afval.
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 of indirect, 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.
*

REVEAL is een geregistreerd handelsmerk van BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear wordt vervaardigd door Dentsply International.
UNI-ETCH en ALL-BOND 3 zijn gedeponeerde handelsmerken van BISCO, Inc.
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