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REVEAL™* CLEAR MATRIX

Gennemsigtigt VPS aftryksmateriale
GENERELLE OPLYSNINGER

BISCOs REVEAL Clear Matrix er et gennemsigtigt aftryksmateriale af vinylpolysiloxan, der laver aftryk af fine
detaljer mhp. fremstilling af midlertidige restaureringer. Tag det midlertidige aftryk med dette gennemsigtige
materiale, og anvend matricen til intraoral og ekstraoral polymerisering af midlertidige materialer.

Indikationer for brug:

• Anvend til intraoral polymerisering af lysaktiverede midlertidige materialer.
• Anvend som et generelt aftryksmateriale.

Advarsler:
• Hvis materialet utilsigtet sprøjtes i øjnene, skal de skylles med rigelige mængder vand. Søg straks læge.
		 I tilfælde af kontakt med andet væv, skal det straks skylles med masser af vand i flere minutter.
Forsigtighedsregler:
• Krydsforurening: Produktet kan indeholde artikler, der er designet til engangsbrug. Bortskaf brugte eller
		 kontaminerede spidser. Må ikke rengøres, desinficeres eller genanvendes.

Forholdsregler:
•
•
•
•
•

Der henvises til de individuelle komponenters mærkater for specifikke udløbsdatoer.
Opbevar med blandespidsen på plads for at forhindre hærdning af aftryksmateriale ved patronåbningerne.
Handskepudder kan hæmme hærdningen.
Sikkerhedsdatablad kan påanmodning rekvireres.
Sikkerhedsdatablad findes på www.Bisco.com

TEKNISKE OPLYSNINGER
Arbejdstid:
1 minut og 30 sekunder ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
Oral hærdningstid:
≤ 2 minutter 30 sekunder
Arbejdstid og hærdningstid kan variere alt afhængigt af opbevaringsbetingelser, temperatur, luftfugtighed osv.
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BRUGSANVISNING

Indsæt patronen i pistolen, drej hætten af, og udpres ca. 6 mm (1/4 tomme) af materialet, mens du
kontrollerer for et ensartet flow. Bortskaf det doserede materiale, og tør patronens ende af.
Sæt den automatiske blandespids på, og klem pistolhåndtaget med jævnt, ensartet tryk.
Fjern ikke den automatiske blandespids efter brug. Den brugte spids fungerer som en brugervenlig
forsegling indtil næste brug.
Vælg en stiv, gennemsigtig plastikske med plads til mindst et 2-3 mm tykt lag REVEAL Clear Matrix.
Børst et tyndt lag skeadhæsiv på skeen, og lad det lufttørre.
Sprøjt REVEAL Clear Matrix i skeen. Arbejdstiden er 1 minut og 30 sekunder.
Sæt skeen i munden.
Fjern REVEAL Clear Matrix efter 2 minutter og 30 sekunder i munden. Skyl aftrykket af med koldt vand,
og tør det af.

BORTSKAFFELSE: Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes,
henvises til de nationale eller regionale forskrifterfor bortskaffelse af affald.
OPBEVARING: Opbevar ved stuetemperatur (20°C/68°F - 25°C/77°F).
GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produkter, hvis de viser sig at være defekte.
BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug
eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at
produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet
dermed.
* REVEAL er et varemærke tilhørende BISCO, Inc.
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