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Σύνθετες Ρητίνες ÆLITE™*
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύστημα ρητινών ÆLITE αποτελείται από φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες που παρέχουν εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα
για όλους τους τύπους άμεσων αποκαταστάσεων. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο για την τεχνική της μονής τοποθέτησης αλλά και
της τεχνικής της.
ÆLITE Aesthetic Enamel - Ενισχυμένη Νανόκοκκη Σύνθετη Ρητίνη
Η Aesthetic Enamel είναι μία φωτοπολυμεριζόμενη, φθορίζουσα, ισχυρά ενισχυμένη σύνθετη ρητίνη. Λόγω της ενισχυμένης σύνθεσής
της, η Aesthetic Enamel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα είδη άμεσων αποκαταστάσεων και την αποκατάσταση της αδαμαντίνης.
Τα filler συμβάλλουν στην εξαιρετική στιλβωτική ικανότητα του Aesthetic Enamel, ενώ οι ενισχυτικές ουσίες της Aesthetic Enamel δίνουν
μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή.
ÆLITE Μικροϋβριδική Σύνθετη Ρητίνη Καθολικής Χρήσης All-Purpose Body
Η All-Purpose Body είναι φωτοπολυμεριζόμενη, μικροϋβριδική και ακτινοσκιερή ρητίνης καθολικής χρήςης. Η All-Purpose Body είναι
σχεδιασμένη για χρήση σε μονές στρώσεις ή σε διαστρωμάτωση με την ρητίνη ÆLITE Aesthetic Enamel.
ÆLITE LS Posterior - Μικροϋβριδική Σύνθετη Ρητίνη Οπισθίων Χαμηλής Συρρίκνωσης (LS)
Η ÆLITE LS Posterior είναι φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη, ακτινοσκιερή, χαμηλής συρρίκνωσης για αποκαταστάσεις οπισθίων. Λόγω των
filler που περιέχει, η ÆLITE LS Posterior βοηθά στην δημιουργία των σωστών σημείων επαφής. Στην τεχνική διαστρωμάτωσης, η Aesthetic
Enamel μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την ÆLITE LS Posterior ως στρώση αισθητικής αδαμαντίνης.
Ενδείξεις χρήσης:
Βασικές χρήσεις της ÆLITE Aesthetic Enamel:
• Αποκατάσταση αδαμαντίνης για αποκαταστάσεις των Ομάδων I, II, III, IV, V, VI
• Κλείσιμο διαστημάτων
• Άμεση κάλυψη πολφού
• Επιδιορθώσεις ρητινών και πορσελάνης
• Ναρθηκοποίηση δοντιών
Βασικές χρήσεις της ÆLITE All-Purpose Body:
• Αποκαταστάσεις ομάδων I, II, III, IV, V, VI
• Άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις
• Ανασύσταση οδοντίνης
• Επιδιορθώσεις συνθέτων ρητινών και πορσελάνης
• Πρόσθιες αποκαταστάσεις
• Αισθητική κάλυψη του ουδέτερου στρώματος
Βασικές χρήσεις της ÆLITE LS Posterior:
• Αποκαταστάσεις των Ομάδων I, II και VI
• Ανασύσταση οδοντίνης
Προειδοποιήσεις:
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με άλλους
ιστούς, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για μερικά λεπτά.
Συστάσεις προσοχής:
• Μετάδοση μικροβίων - μόλυνση: Το προϊόν ενδέχεται να περιέχει είδη που έχουν σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε τα
		 χρησιμοποιημένα ή μολυσμένα ρύγχη. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.
Προφυλάξεις:
• 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.
• Κατά τη χρήση οδοντικών συγκολλητικών υλικών, η επιμόλυνση με σάλιο θα διακυβεύσει σε σοβαρό βαθμό τη συγκόλληση με την
οδοντίνη.
• Δείτε τις ετικέτες των μεμονωμένων εξαρτημάτων για συγκεκριμένες ημερομηνίες λήξης.
• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται εφόσον ζητηθεί.
• Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται στο www.Bisco.com.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο και απόχρωση της σύνθτης ρητίνης πριν την απομόνωση και προετοιμασία του δοντιού:
		 ÆLITE LS Posterior: για αποκαταστάσεις της Ομάδας I, II και VI
		 ÆLITE All-Purpose Body: Σύνθετη ρητίνη καθολικής χρήσης για αποκαταστάσεις Ομάδα I - Ομάδα VI
		 ÆLITE Aesthetic Enamel: Σύνθετη ρητίνη αδαμαντίνης για την Ομάδα I - Ομάδα VI
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να βοηθηθείτε στην επιλογή απόχρωσης, τοποθετήστε μία μικρή ποσότητα υλικού πάνω στο δόντι και φωτοπολυμερίστε. Το
σύνθετο αφαιρείται εύκολα με την χρήση ενός εργαλείου εφόσον δεν έχει στερεωθεί πάνω στο δόντι.

2. Καθαρίστε την προετοιμασμένη περιοχή με ελαφρόπετρα και νερό. Εκπλύνετε και στεγνώστε την προετοιμασμένη περιοχή.
3. Απομονώστε και προετοιμάστε το δόντι. Εάν εκτεθεί ο πολφός, προκαλέστε αιμόσταση, εφαρμόζοντας 1 mm στρώση TheraCal LC®* άμεσα
πάνω και γύρω από τον εκτεθειμένο πολφό, στη συνέχεια φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα. Εάν το παρασκεύασμα είναι κοντά στον
πολφό, εφαρμόστε 1mm στρώση TheraCal LC ως περίγραμμα και φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα.
4. Τοποθετήστε το καλούπι, και απλώστε τη συγκολλητική ουσία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
5. Χορηγήστε την επιθυμητή ποσότητα σύνθετης ρητίνης πάνω σε ένα φωτοπροστατευόμενο δισκάριο ανάμειξης, περιστρέφοντας τη λαβή
της σύριγγας δεξιόστροφα. (Συμβουλή: Μετά τη διανομή της επιθυμητής ποσότητας, περιστρέψτε αμέσως τη λαβή αριστερόστροφα για να
αποτρέψετε την εξώθηση περίσσειας ποσότητας υλικού). Εάν χρησιμοποιείτε άκρα μίας δόσης, εγχύστε τη σύνθετη ρητίνη απευθείας μέσα στο
παρασκεύασμα.
Προφυλάξεις:
• Τα άκρα μίας δόσης είναι μόνο μίας χρήσεως. Μην καθαρίζετε, μην απολυμαίνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ιδιότητες της σύνθετης ρητίνης την κάνουν από φύσεως να προσκολλάται (κολλάει) στο εργαλείο. Για να αντιμετωπίσετε
αυτό το πρόβλημα, αναπτύχθηκε το MODELING RESIN* ως βοήθημα στην τοποθέτηση και διαμόρφωση των ρητινών σας. Βρέχοντας
ελαφρώς το εργαλείο με το MODELING RESIN, όλες οι άμεσες αποκαταστάσεις συνθέτων είναι εύκολες στην τοποθέτηση και στον χειρισμό
τους (διαμόρφωση).
6. Χρησιμοποιώντας τις αποχρώσεις που είχατε επιλέξει προηγουμένως, τοποθετήστε το σύνθετο υλικό σε στρώσεις των 1-2 mm μέσα στην
προετοιμασία της κοιλότητας. Φωτοπολυμερίστε κάθε στρώση με μία λυχνία φωτοπολυμερισμού (δείτε τον πίνακα πολυμερισμού για τα χρονικά
διαστήματα πολυμερισμού). Κρατήστε το ρύγχος της λυχνίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στη ρητίνη χωρίς επαφή. Συνεχίστε να τοποθετείται
στρώσεις ρητίνης μέχρι η να πληρωθεί η κοιλότητα και η αποκατάσταση να λάβει το επιθυμητό σχήμα. Κάθε στρώση ρητίνης πρέπει να
πολυμεριστεί για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται στον πίνακα πολυμερισμού.
Πίνακας Πολυμερισμού (στα 500mW/cm2)
Προϊόν

Για κάθε πρόθεμα 1-2 mm,
Φωτοπολυμερισμός για:

Για το τελικό πρόθεμα,
Φωτοπολυμερίστε κάθε επιφάνεια για:

AESTHETIC ENAMEL

20 δευτερόλεπτα

30 δευτερόλεπτα

ALL-PURPOSE BODY
▲Αδιαφανείς αποχρώσεις > 1 mm

20 δευτερόλεπτα▲
30 δευτερόλεπτα

30 δευτερόλεπτα

LS POSTERIOR
A1, A2, A3, B1,C2,D3

20 δευτερόλεπτα

40 δευτερόλεπτα

LS POSTERIOR
A3.5. C4

40 δευτερόλεπτα

40 δευτερόλεπτα

7. Ελέγξτε τη σύγκλειση και τελειώστε την αποκατάσταση. Για να μειώσετε ή να εξαλείψετε τη στίλβωση, εφαρμόστε υγρό στίλβωσης
BisCover™* LV / FORTIFY™* ή το FORTIFY PLUS, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η χρήση
οποιουδήποτε από αυτά τα προϊόντα θα βελτιώσει την αντοχή και την αισθητική των αποκαταστάσεων σας.
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 TheraCal είναι σήμα κατατεθέν της BISCO, Inc.
* Το MODELING RESIN κατασκευάζεται από τη BISCO, Inc.
* Οι ονομασίες ÆLITE, BisCover και FORTIFY είναι εμπορικά σήματα της BISCO, Inc.
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