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REVEAL™*

BFEP-väliaikaismateriaali
TIETOA TUOTTEESTA
REVEAL on luja flow-yhdistelmämuovi, joka on tarkoitettu pidempiaikaisten sidostettavien väliaikaisrestauraatioiden
valmistamiseen (BFEP – Bonded Functional Esthetic Prototype). Nanokokoiset fillerit mahdollistavat REVEAL-tuotteen
erinomaisen kiillotettavuuden, samalla ne maksimoivat fillerimäärän ja siten tekevät REVEAL:stä mahdollisimman lujan
ja kestävän väliaikaismateriaalin. Käyttämällä REVEAL:iä diagnostisesti lääkäri voi osittaa ja muokata potilaan odotusten
mukaisen esteettisen lopputuloksen, ennen lopullista restauraatiota.
Käyttöindikaatiot:
BFEP-väliaikaistyöt
Huomautus:
• Ristikontaminaatio: Tuotteessa saattaa olla osia, jotka on tarkoitettu kertakäyttöön. Hävitä käytetyt tai kontaminoituneet
		 yksikköannospakkaukset, levittimet ja kärjet. Ei saa puhdistaa, desinfioida tai käyttää uudelleen.
Varotoimet:
• Vältä ihokosketusta; polymerisoimattomat (met)akrylaattiresiinit saattavat aiheuttaa ihoärsytystä herkillä henkilöillä.
		 Jos ainetta joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese huolellisesti saippualla ja vedellä.
• Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
• Katso käyttöturvallisuustiedote www.Bisco.com.
KÄYTTÖOHJEET
Eristä ja puhdista pinnat, joille REVEAL-tuotetta tullaan annostelemaan.
Tee yksilöllinen jäljennöslusikka kirkkaasta lusikkamateriaalista (ts. Triad TranSheet Clear*) kipsimallin päällä.
Koveta yksilöllinen jäljennöslusikka valokovetusboxissa. Trimmaa tarvittaessa.
Ruiskuta kirkasta VPS:ää (kuten REVEAL Clear Matrlx) yksilölliseen jäljennöslusikkaan ja kipsimallille. Aseta yksilöllinen
jäljennöslusikka kipsimallin päälle.
5. Kun kirkas VPS on kovettunut, trimmaa ylimääräinen materiaali pois. Sovita potilaan suuhun.
6. Etsaa hampaat etsausaineella (kuten UNI-ETCH®* wIBAC) (etsausaika tuotteen käyttöohjeesta). Käytä piste-etsausta tai
totaalietsausta – tilanteesta riippuen ja huuhtele.
7. Annostele sidosaine (ALL-BOND 3®*ohjeiden mukaisesti) ja valokoveta 10 sekuntia.
8. Ruiskuta REVEAL-tuotetta kirkkaaseen matriisiin.
9. Aseta kirkas matriisi / yksilöllinen jäljennöslusikka suuhun. Anna REVEAL-tuotteen virrata 2 minuutin ajan.
10. Poista kovettunut yksilöllinen jäljennöslusikka, jolloin kirkas matriisi jää suuhun. Koveta REVEAL matriisin läpi, 20
sekuntia pintaa kohden.
11. Poista kirkas matriisi ja trimmaa yhdistelmämuoviylimäärät pois kovametalliporilla tai timanteilla.
12. Kiillota yhdistelmämuovi.
1.
2.
3.
4.

HYGIENIA: Aseta luer-lock korkki uudestaan paikoilleen. Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttäminen on
suositeltavaa, jotta ruiskut eivät kontaminoidu hoidon aikana.
SÄILYTYS: säilytä huoneenlämmössä (20°C/68°F - 25°C/77°F).
HÄVITTÄMINEN: Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen
hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.
TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista
tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä
käyttää niitä kuvatulla tavalla. Tuotteiden sopivuuden määrittäminen aiottuun tarkoitukseen on käyttäjän vastuulla. Käyttäjä
ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.
*

REVEAL on BISCO, Jne. -yhtiön tavaramerkki.
Dentsply Intemational -yhtiö on Triad TranSheet Clear -tuotteen valmistaja
UNJ-ETCHja ALL-BOND 3 ovat BISCO, Jne. -yhtiön rekisteröityjä tavararnerkkejä.
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