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REVEAL™*

Bonded Functional Esthetic Prototype
ALLMÄN INFORMATION
REVEAL är en flytande komposit med hög hållfasthet avsedd att användas vid framställning av långtidsprovisoriska bondade
estetiska ersättningar vanligen kallade BFEP (Bonded Functional Esthetic Prototype). Fillerpartiklarna i nano-storlek bidrar
till REVEAL:s utmärkta polerbarhet samtidigt som de med sina förstärkande egenskaper möjliggör hög fillerhalt som ger
REVEAL maximal styrka och hållbarhet. REVEAL gör det möjligt för klinkern att diagnostiskt uppfylla patientens estetiska
förväntningar före de definitiva ersättningarna har framställts.
Användningsindikationer:
Bondade funktionella estetiska förlagor
Varningar:
• Korskontaminering: Produkten kan innehålla delar som är avsedda för en-gångsanvändning. Släng använda eller
		 kontaminerade komponenter. Rengör, desinficera eller återanvänd inte.
Försiktighetsåtgärder:
• Undvik hudkontakt; opolymeriserade (met)akrylatresiner kan orsaka hudsensibilisering hos känsliga personer. I
		 händelse av kontakt tvätta huden med tvål och vatten.
• Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
• Säkerhetsdatablad finns på www.Bisco.com.
BRUKSANVISNING
Avgränsa arbetsområdet och rengör ytorna som skall förses med REVEAL.
Skapa en individuell sked med transparent skedmaterial (Triad TranSheet Clear*) på en gipsmodell.
Härda den individuella skeden i en ljuslåda. Trimma efter behov.
Injicera transparent VPS-material (såsom REVEAL Clear Matrix) i den individuella skeden och på gipsmodellen och sätt
skeden på plats på gipsmodellen.
5. Efter att det transparenta VPS-materialet härdat, trimma bort överskottsmaterialet. Gör inprovning i patientens mun.
6. Etsa tänderna med ett etsmedel såsom UNI-ETCH®* (beroende på användningstid: punkt-etsa till total-etsa) och skölj rent.
7. Applicera bindningsmaterial (ALL-BOND 3®* i enlighet med anvisningarna) och ljushärda i 10 sekunder.
8. Injicera REVEAL i den transparenta formen i den individuella skeden.
9. Sätt skeden på plats i munnen, låt REVEAL flyta ut i 2 minuter.
10. Avlägsna den hårda skeden under det att den transparenta formen lämnas kvar i munnen. Härda REVEAL genom
formen i 20 sekunder per yta.
11. Avlägsna den transparenta formen och trimma bort överskottskomposit med karbidborr eller diamanter.
12. Polera kompositen.
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HYGIEN: Återförslut sprutor med luer lock-hättan. Användning av vanligen förekommande hygienskydd rekommenderas för
att undvika att sprutorna kontamineras under behandling.
FÖRVARING: Förvara i rumstemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
AVFALLSHANTERING: Följ lokala anvisningar för avfallshantering. I frånvaro av sådana, följ nationella eller regionala
avfallshanteringföreskrifter.
GARANTI: BISCO, Inc. bekräftar skyldigheten att ersätta produkter somvisats 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.
*

REVEAL är ett varumärke som tillhör BISCO, Inc.
Triad TranSheet Clear tillverkas av Dentsply International.
UNI-ETCH och ALL-BOND 3 är registrerade varumärken som tillhör BISCO, Inc.
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